


اسم الكتاب: إحياء منهجية النمط األوسط 
اسم املؤلف: أبوبكر العدين ابن عيل بن أيب بكر املشهور

الطبعة الثانية 1430 هـ - 2009 م
مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

عدد الصفحات: 276
قياس القطع: 15 × 21 سم 

ISBN:            :الرقم املعياري الدويل
رقم اإليداع بدائرة املكتبة الوطنية - بريوت: 

info@goraba.net يمكن مراسلة املؤلف عىل العنوان التايل

النا�رش

مجيع احلقوق حمفوظة،  ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو ختزينه يف نطاق 
استعادة املعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored 
in a retrieval system or transmitted in any form by any means 
without prior permission in writing the Author.





ِى 
ف
���  ْ

�م
�ِفٰكُ

ْ
�مِ��ل

ِ
��ح ءُ  آ

�َ
�م

ْ
��ل
ٱ
� ِآ  ��ف ِ

�����ط آ 
َّ
�م

ِ
��ل ل� 

��فِّ �ِإ  (

ُك�مْ 
ِ
��ل ��هَل� 

ِ
ِ��ل ��ع

ْ
���ِل�ِف��ف  11  ِ

ِر�يِ�ة ِآ ��ف
ْ

�ٱ�ل

�ِع�يِ�ةُي ( ��ِوٰ  
نُف

�ُف
ُإ
آ �
�ِ
�ه
ِ
ِ�ِع�ي
��ِو��ي  

ِك�رِةَي ��ِة��ْف
]احلاقة: 11-10[



ِمثُْل  لَُهْم  قَْوٌم  ة  ّمَ
ُ ْ
ٱل ِذهِ  ـٰ َه آخِر  في  َسيَُكْوُن  إِنَُّه   «

ُمنَْكِر 
ْ
َمْعُروِْف َوَينَْهوَن َعِن ٱل

ْ
ُمُرْوَن بِال

ْ
لِِهْم يَأ ّوَ

َ
ْجِر أ

َ
أ

ِفتَِن «
ْ
ْهَل ٱل

َ
َوُيَقاتِلُْوَن أ

رواه البيهقي يف »دالئل النبوة« )6: 513(

ِْسَلَم 
ْ

ٱل تَِكيُد  بِْدَعٍة  ُكّلِ  ِعنَْد  َتَعالَٰى  ِلِ  إّنَ   «

ْهلَُه َمْن يَُذّبُ َعنُْه «
َ
َوأ

رواه أبو نعيم يف »احللية« )10: 400(



ِْسَلِم.. َفَما بَِرَح 
ْ

ِحّبُْونَا ُحّبَ ٱل
َ
َها ٱلّنَاُس.. أ

ُ
ّي
َ
» يَا أ

بِنَا ُحّبُُكْم َحّتَٰى َصاَر َعلَيْنَا َعاراً « 
ِْسَلِم.. فََوٱِل َما َزاَل 

ْ
ِحّبُْونَا ُحّبَ ٱل

َ
َوِف ِرَواَيٍة : » أ

ْضتُُمْونَا إِلَٰى ٱلّنَاِس «
َ
بِنَا َما َتُقْولُْوَن َحّتٰى َبّغ

عيل زين العابدين ابن احلسني ء
»الطبقات الكربى« البن سعد )5: 214(



ْنَمٰى َعَدداً وأكثُر ولداً «
َ
يِْف أ » بَِقّيَُة الّسَ

اإلمام عيل بن أيب طالب v، »هنج البالغة« برقم )84(

َحُق بِِهُم الّتَالي وَيرِْجُع إليهُم 
ْ
وَْسُط.. يَل

َ
» َخيُر الّنَاس هذا الّنََمُط ال

الَغاِلي « ، ويف رواية: » الَعاِلي «
اإلمام عيل بن أيب طالب v، مصنف ابن أيب شيبة )35639(

يَْف ِمّنَا آَل البَيِْت قُِتَل بِِه «         اإلمام احلداد  » َمْن َحَمل الّسَ

يَف باالختياِر ؛ كاَن َموقَِفاً واِعياً لما قَْد َسبََقُه ِمْن  » إّنَ َكْسَرنا ٱلّسَ
َقْطِع ُرُؤوِس آبائِنَا ُدوَن اْخِتياٍر «                  ناطق املرحلة



ُمَلَحَظٌة

ُه  أنَّ كام  وإَِداَنتِِهام،  والتَّْفِريِط  اإلفراِط  بنَي  التَّمييِز  ِمَن  الُبدَّ  كاَن 

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ
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����فِّ

ٱ
� َمنَْهِج  املرُشوِع عىل  َمفهوِم االْعتَِدال  إبَراِز  ِمْن  الُبدَّ 

ِة  كافَّ يف  التَّْسِييِس  ُخطوَرِة  حتديُد  ُكلِِّه  َذلَِك  ِمْن  وَأَهمُّ  وإحياِئِه، 
اُل. جَّ األطراِف واستِْثامِرها ، وهناَك َوِمْن َخلِفها َيقُبُع املسيُخ الدَّ

وهلذا الُبدَّ ِمَن التَّْمييِز َبنَي َموِقِفنَا ِمَن التََّشيُِّع اإلجيايبِّ وَبنَي التََّشيُِّع 
ْعِن واإِلَباَحِة واالْستَِباَحِة. ي واللَّ ْفِض والتَّرَبِّ القائِم عىل الرَّ

َمْرُدوٌد  َياِسُّ  السِّ والتََّشيُُّع  برُِشوطِِه،  َمْقُبوٌل  األَساِسُّ  والتََّشيُُّع 
األَساسِّ  نَِّة  السُّ َأْهِل  َمنَْهِج  َمَع  َشأُننَا  َذلَِك   ِمْن  شأُننَا  بُِشُبهاتِِه، 

 

ِمنُْه. َوَلنَا َموِقٌف  ؛  َياِسِّ السِّ نَِّة  السُّ َأْهِل  – َوَمنَْهِج  ِمنُْه  – َوَنْحُن ُجزٌء 

اإلْفَراِط  َطَريَفِ  ِمْن  اهللُ -  َشاَء  إِْن  َمْوِقُف االْعتَِدال -  ُهَو  َفَموِقُفنَا 
َولُِكلِّ  الَبْيِت،  آِل  أو ُحبِّ  ِف  التََّصوُّ أو  امَلْذَهبِيَِّة  والتَّْفِريط، سواًء يف 
امُلَعلُِّم  َيُقوُل  َذلَِك   ويف  اجلََدِل،  َعِن  ة  األُمَّ اهللُ  هَنَى  َوَقْد  َمَقاٌل.  َمَقاٍمٍ 
اجَلَدَل«   ُأوُتوا  إال  َعَلْيِه  ُهَدًى كاُنوا  َبْعَد  َقْوٌم  ى: »َما َضلَّ  األْعَظُم 

»املستدرك« )3674(.
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ُ
ِمْفتَاُح ابَلاِب ل

ِذي َأْخَرَج امَلْرَعى ، َفَجَعَلُه ُغَثاًء  َر َفَهَدى ، والَّ ِذي َقدَّ احلمُد هللِ الَّ

ْيِف  ِ َأْحَوى، والقائِل لِنَبِيِّه ى يف َتْثبيِت ِعْلِم الَوْحِي يف َصْدِره الرشَّ

]األعىل:7-6[،     ) ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  )ڭ 

بِن  ِد  حُمَمَّ سيِّدَنا  واألوىل  اآلِخَرِة  أهِل  سيِِّد  عىل  الُم  والسَّ الُة  والصَّ

َوَمْن   ، األبراِر  َوَصَحاَبتِِه   ، األْطَهاِر  آلِِه  وعىل  اهللِ،  َرُسوِل  اهللِ  عبِد 

ة بإحساٍن إىل يوِم الَعْرِض واالْستِْقَراِر. َتبَِعُهم ِمْن َهِذِه األُمَّ

إيَضاَحاٍت  ِمْن  َبْسَطُه  أرْدُت  فيام  التَّوفِيَق  اهللَ  َأْسَأُل  فإينِّ   .. وبعُد 

ِة  لأُلمَّ اإليامنِيَِّة  املِسرَيِة  َطريِق   - الطَّويِل  الطَّرْيِق  هاِمِش  عىل  ٍة  ُمِهمَّ

َعِة  امُلَتنَوِّ واآلَراِء  بُِصنُوِف األخطاِر  امُلحاِط   - نا  َعْصِ اإلْسالِميَِّة يف 

ًة يف َقِضيَِّة )آِل الَبْيِت(، َوِهَي الَقِضيَُّة  يًَّا وإِْقليِميًَّا َوَعامَلِيًَّا، َوَخاصَّ حَمَلِّ

احلَرَسَة،  َوَتْصنَُع  الَقَلَق  ُتثرُِي  بَِمَعاٍن  امُلِحيِط  عىل  َترُبَز  َأْن  َتَكاُد  تِي  الَّ

امَلنَْهِج  ُعَقالِء  ِعنَْد  امَلْسُكوِت عنها  التَّارخييَِّة  َقَضايانا  إِحدى  ا  َأهنَّ َمَع 

 - امَلْغُلوِط  التَّنَاُوِل  لَِكْثَرِة  َوَلِكْن  أوىل،  ُكوَت  السُّ ألَنَّ  ال   ، األََبِويِّ

اِعُر  ُكوُت َكام َعربََّ َعنُْه الشَّ َسْلبًا َوإجَيابًا - يف َهِذِه الَقِضيَِّة)1( َفَصاَر السُّ

َسْلبًا فكيَف يكوُن إجيابًا؟ واملقصوُد باإلجياِب  املغُلوُط  َناُوُل  التَّ )1( قد يكوُن 

قضية آل البيت 

وكثرة تناوهلا 

املغلوط
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ُكوِت َحتَّى اْسَتَفاَد امُلَهنِْدُسوَن  ُكوُت َسالَمٌة«، وَطاَل َأَمُد السُّ »والسُّ

االْنِفَجاِر  َمَوادِّ  َأَحَد  ِمنُْه  ُلوا  َوَحوَّ الُعَقالِء  ُسُكوِت  ِمْن  لِْلَقَضايا 

الطَّاِئِفيِّ يف الَعالَقاِت َبنَي امُلَصلِّنَي.

َأْفَتَح َباَب  َدِد َأِجُد ذايت ُمْلَتِزمًا - َما اْسَتَطْعُت - َأْن  ويف هذا الصَّ

الَعامَلِيَِّة  َمْدَرَستِنَا  َوَأْشَياِع  َأْحَبابِنَا  ِمْن  اِمتنَِي  الصَّ َأْقبَِيِة  َداِخَل  الَكالِم 

باِم  االْلتَِزاِم  َأِو  َباِع  بِاالتِّ َأَحدًا  ُمْلِزٍم  َغرَي   ، احلَقُّ ُه  أنَّ َأْعَتِقُد  َما   َ ألَُبنيِّ

ْهُت إليِه، َفَأَنا ال َأْدُعو إىل ُمنَاَزَعٍة  َ َ َلُه ِصْدُق ما اتَّ اْعَتَقْدُتُه َحتَّى َيَتَبنيَّ

طريِق  إىل   - اْسَتَطْعُت  َما   - َأْدُعو  وإنَّام  ُمَقاَطَعٍة،  وال  ُعُقوٍق  وال 

االْعتَِداِل اجلَاِمَعِة، َواهللُ عىل ما َأُقوُل َشهيٌد.

نَا َنحُن امُلنَْتِسُبوَن آلِل الَبْيِت ُعُمومًا َقْد َوَقْعنَا يف حِمْنَِة االْستِْتَباِع  إنَّ

واالْنِصَياِع لُِرْؤَيَتنِي ُمَتَعاِرَضَتنِي: إِْفَراِط امُلِحبِّنَي، َوَتْفِرْيِط امُلْبِغِضنَي، 

َسيِِّد  بَِمنَْهِج  ِعيَّة  ْ الرشَّ بَِعالَقتِنا  امُلْطبُِق  َجْهُلنَا  فِينَا  ًة  َبلَّ الطِّنَي  َوَزاَد 

الَوالِء  َقَضايا  يف  واالْهتَِداِء  االقتداِء  مفهوُم  َحيُث  ِمْن  امُلْرَسِلنَي 

ٍل وال َتواُزٍن، َوال َمْن  والرَباِء، َفَصاَر الُكلُّ َينَْدفُِع َنحو اهلَاِوَيِة باِل َتَعقُّ

عوِب َوِهَي َتَتهاَفُت يف النَّاِر. َيْقبُِض عىل ُحُجِز الشُّ

َنْفَسها  ُة  األُمَّ بِِه  ُر  ُتَدمِّ الذي  احلاِل  َهذا  عن  يومًا  ى  أعلَن  وَلَقْد 

لبيُّ عكُسها. ، والسَّ َناُوِل املبنِيِّ عىل اإلفراِط يف امُلِحبِّ أي: ما َيأيت ِمْن التَّ

فتح باب 
الكالم داخل 
أقبية الصامتني

آل البيت بني 
إفراط املحبني 

وتفريط املبغضني
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فالٍة  ف  َنارًا  اْسَتَوَقْد  َرُجٍل  َكَمَثِل  وَمَثُلُكم  »َمَثيل  ى:  قولِِه  َعِشيََّة 

َفَجَعَل اجَلنَاِدُب والَفَراُش َيَتَهاَفُتوَن ف النَّاِر ، وإنِّ َقابٌِض بُِحَجِزُكم 

وَأْنُتم َتَتهاَفُتوَن ف النَّاِر«)1( .

اإلْفَراِط  ِي  ُعنُْصَ وَبنَي  امُلَغيََّبِة  احلَِقْيَقِة  ِرَجاِل  بنَي  َفْرٌق  وهناَك 

الَعامليَِّة  اَحِة  السَّ عىل  احلقيقِة  َهِذِه  َوَتْفِسرِي  َتعليِل  يف  والتَّْفِريِط 

ِعيَِّة واالْعتَِداِل الواعي  ْ يَِّة، فاحلَقْيَقُة الَقاِئَمُة عىل الَوَسطِيَِّة الرشَّ وامَلَحلِّ

ابِِقنَي  السَّ وَصَحاَبتِِه  األَْطَهاِر  َبْيتِِه  وآِل  ى  امُلْصَطَفى  َمْذَهُب  ِهَي 

 v ٍّاألْبَراِر َوَمْن َساَر عىل َهْدهيِْم امُلَشاِر إليه يف َمُقوَلِة اإلَماِم َعيل

إلْيِهُم  َوَيْرِجُع  التَّايل  َيْتَبُعُهم  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

��فِل�ٱ »َعَلْيُكْم  َوْجَهُه:  َم  وَكرَّ

الَغايل«)2(.

ٌر،  اِئُع َوَحَرَكُة الواقِع والَقَواِقِع َفَتَدْهُوٌر َوهَتوُّ اِئُر والشَّ ا األمُر الدَّ وأمَّ

عوَب َورَشاِئَحُهم  إال َمْن َرِحَم اهللُ، َوُهْم َقليٌل ِمْن َقليٍل، َوَليَت الشُّ

ُمَهنِْدُسو  هلا  َيْرُسُمُه  كام  لِنَْفِسَها  وَرِضَيْتُه  الواقَع  َقبَِلْت  َقْد  امُلَتَقولَِبَة 

قاِق ، باُب االنتهاِء عن املعايص،  َفٌق عليه ، أخرجه البخاريُّ يف كتاِب الرِّ )1(  ُمتَّ

تِِه ،  حديث رقم )6118( ، ومسلٌم يف الفضائِل ، باُب شفقتِِه ى عىل ُأمَّ

حديث رقم )2284( . .

ِفِه« ، حديث رقم )35639( )155/19( . رواه ابُن أيب شيبَة يف »مصنَّ  )2(

الوسـطـيـة 
الرشعية مذهب 
املصطفى ى
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نا األمُر بَِحاٍل ِمَن األْحَواِل،  الَقَضايا َوَزبانَِيُة امَلَراِحِل، َفِعنَْدها ال هُيِمُّ

ًة َبْعَد َأْن َنَفَض الَعِديُد  كوَت َوَخاصَّ كوَن والسُّ َوَنْحُن َقْد َرِضينا السُّ

ِمْن َحََلِة َقراِر الِعْلِم واحلُكِم أيدهيِْم َعنَّا َنْحُن أهَل الَبْيِت، واْسَتأَثُروا 

ُروَن النَّاَس  عوِب، َوَصاُروا ُيَذِّ ْعَوِة وِهَداَيِة الشُّ نَّة والدَّ بِالُقرآِن والسُّ

- عىل َسالَمِة  - كام يقولوَن  امليَِّتِة، ِحْرَصًا  َذَواتِنا احليَِّة وأْجَداثِنَا  ِمن 

الَعَقاِئِد، واملوِت عىل ِسياَسِة التَّوِحيِد، أو عىل َكِلَمِة التَّوِحيِد، واهلل 

أعلم.

َشِة كام ُيقال- إفراُط امُلْفِرطنَي الُغالِة، وَتْفريُط  ْي كامَّ نَا َبنَي َفكَّ وألنَّ

َيْدَفُع  يطاُن  والشَّ الَباطِل،  بُِدَخاِن  َمُشوٌب  فاحلَقُّ   - الُبَغاِة  امُلْبِغِضنَي 

ُهَو ُمالَحٌظ وُمشاَهٌد يف شؤوِن  ما  َوَهَذا  اهلاَلِك،  ِة  َحافَّ باجلميِع إىل 

َعَرْفنَا  َأْن  ُمنُْذ  الَبيِت  آِل  بَِقِضيَِّة  عوِب  الشُّ َعالَقِة  ِة، ويف شؤوِن  األُمَّ

ْسِميِّ  الرَّ الَواِقِع  يف  اِئِم  الدَّ باالحتكاِك  املعِرَفِة  َساَحِة  يف  َأْنُفَسنا 

َأِة. ْعبِيِّ يف األوطاِن امُلَتنَاِقَضِة امُلَجزَّ والشَّ

َبنَي  َيْسَعى  َمْن  َوُهنَاَك  ي،  والتََّعدِّ ي  التََّحدِّ َبنَي  َواِقٍع جيَمُع  نَا يف  إنَّ

َهَذا َوَذاَك إِلَعاَدِة َنْبِش اجِلَراِح، وتنيِد الَقَلِم واللَِّساِن واملاِل واحلاِل 

جِّ بِنَا - آَل الَبيِت - يف َحَلَبِة ِصاٍع ونَِزاٍع، َحْرٌب عاطِِفيٌَّة َهوَجاُء  للزَّ

َاَذ احلَُجِج ِضدَّ الَقابِعنَي  ُل حلََمَلِة َقراِر اإلْفَراِط وَقَراِر التَّْفِريِط اختَّ خُتَوِّ

هناك من يسعى 
للزج بآل البيت 
ف حرب طائفية 

عاطفية

الواقع جيمع 
التعدي والتحدي
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والطََّلِب  الَعْرِض  َمْعَرَكِة  نحو  هبِْم  ْفِع  للدَّ َوَمساِجِدهم  ُدوِرِهْم  يف 

اِئِفيَِّة عىل  ِة، إلشَعاِل َوقوِد الِعْرِقيَِّة والطَّ ِة يف املرَحَلِة امُلعاِصَ التَِّجاِريَّ

اِر اآلِخَرِة. ٍة وال َوْعٍي وال َتْذِكَرٍة وال َخْوٍف ِمَن اهللِ والدَّ غرِي َتْبِصَ

نَا قد عاَنْينا ِمْن َهِذِه الظاِهَرِة يف مراحِل التَّسويِق للَقَضايا ما  وألنَّ

َعاَنْينَا، وُسِحَل ِمْن َمَشاخِينا وُعلامِئنَا َمْن ُسِحَل، وُقتَِل َمْن ُقتَِل، وُغيَِّب 

 ِ
ةي �ِ ِ ��ِو���هَآ

�يْ��ف
������مَّ

� ��يِآ �ٱ ِآ
َمْن ُغيَِّب، وَلْ َنِصْل نحُن وأشباُهنَا وَأْمَثاُلنَا ِمْن ��فِ��ي

ِة َساَدتِنا آِل  بَِأِئمَّ الَمِة إال باتَِّصالِنا الواعي  َبرِّ األَماِن والسَّ  إىل 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�

الَبْيِت الِكَراِم، ِمْن َحََلِة امَلنَْهِج األَبِويِّ النََّبِويِّ امُلْعَتِدِل ُشُيوِخ النََّمِط 

نَا  فإنَّ وهلذا  والتَّْدنِيِس،  التَّْسييِس  ُطوَفاِن  يف  النََّجاِة  وُسُفِن  الَوَسِط 

يَِّبِة  َجَرِة الطَّ ِّ وأبواِقِه، وُننَادي أحفاَد الشَّ َنُصُخ اليوَم يف ُوجوِه الرشَّ

أداُة  َفُهْم  الُغالِة،  امُلِحبِّنَي  اْنِدَفاَع  احَذُروا  كاُنوا:  وحيُثام  كاُنوا  أينام 

َرنا آباُؤنا َوُعَلامُؤنا ِمِن انتفاِع امُلْبغضنَي الُبَغاِة  َهْدٍمٍ وَدَماٍر، كام َقْد َحذَّ

َمْن أذاُقوا آَل البيِت َوَمْن َساَر يف طريِقِهم الَعَذاَب والنَّاَر يف ُعصوِر 

ياِر. اهلَْتِك واالْستِْهَتاِر، وال زاُلوا َخْلَف أقنَِعتِهم قابِِعنَي بنَي الدِّ

اغبنَي  تِي حتِمُل ُوْجَهِة َنَظري امُلَتواِضَعِة هُتِمُّ الرَّ إنَّ َهِذِه الُوَريَقاِت الَّ

اِغبنَي يف  مُّ الرَّ ُر هذا القوَل: إهنَّا هُتِ الَمِة َفَقط)1(، وُأَكرِّ يف النََّجاِة والسَّ

هذا الطرح عن السالمة خاص بنا معارش املصلني فقط، وفيام بني املسلمني   )1(

هذه األوراق 
ختص الراغبني ف 
النجاة والسالمة
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ِة  ا غرُيُهم فال، ولكنَّها ِمْن باِب إَِقاَمِة احلُجَّ الَمِة فقْط، أمَّ النََّجاِة والسَّ

وللِعْلِم واإِلَحاَطِة ال غرُي.

إنَّنِي أعلُم بَِيقنٍي أنَّ ِمْن آِل الَبْيِت اليوَم َوِمْن َغريِهم َمْن ال َيْرَغُب 

اًل  الَمَة والنََّجاَة ِمْن ُوْجَهِة َنَظِرَنا، َبْل ُربَّام اعترَب هذا الَعْرَض َتَدخُّ السَّ

جبانًا وَجْهاًل َبيِّنًا وانِحيازًا يف حتليِل امَلَواِقِف َوُلَغًة َعاطِِفيًَّة َخالَِيًة عن 

الَعْقالنِيَِّة الَواِعَيِة.

ِعيٌَّة َدَعا  َد ُوْجَهَة َنَظٍر ، َوإِنَّام ِهَي َقاِعَدٌة رَشْْ اَلَمَة َلْيَسْت ُمَرَّ َمَع َأنَّ السَّ

اٌت ِمْن َأْتَباِعِه  إَِلْيها َرُسْوُل اهللِ ى يف ُمنَاَسَبِة ُظُروفِها َوَطبََّقها َعرَشَ

 v َوَحاِميِل ُسنَّتِِه ى ، ويف َشْأهِنا َيُقوُل ى يف حديث احلسن

عن أيب موسى األشعري: » إِنَّ َبنْيَ َيَدِي الّساَعِة َهْرجًا « قالوا : َوَما 

اهلَْرُج؟ ونرى أنه قال : » الَكِذُب « قال: » الَقْتُل « قالوا : َوَما َيْكِفينا 

ِكنَي؟ قال : » َلْيَس ذلك.. َوَلكِْن  َأْن َنْقُتَل ُكلَّ عاٍم كذا وكذا ِمن امُلرْشِ

ُة ُعُقوِل  َتَلُس َعامَّ ُه خُتْْ َقْتَلُكْم َأْنُفَسُكْم « قالوا : وما عقوُلنا ؟ قال : »إِنَّ

ٍء«،  ُْم عىل َشْ ُر هَلا َهَباٌء ِمَن النّاس َيَرْوَن َأنَّ ماِن ، وُيَؤخَّ َأْهِل ذلَِك الزَّ

كأصحاب  اهلل  سبيل  يف  املجاهدين  عىل  تنسحب  وال  دائرهتم،  وداخل 

لبنان، ولنا معهم موقف وتأييد فانظره ص50 ، وعن إعادة النظر يف كرس 

السيف ص162 ، فربام توهم القارئ سلبية الطرح فانظر ص158.

هناك منّا من يعترب 
هذا العرض جهاًل 

يُّزًا وُجْبنًا َوَتَ

السالمة ليست 
وجهة نظر، بل 

قاعدة رشعية
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وما أراها إال ستدركني وإياكم ، وما أعلم املخرج يل ولكم منها ، 

فيام عهد إلينا نبينا صىل اهلل عليه وسلم إال أن نخرَج منها كيوم دخلنا 

اَلَمَة«. فيها ، قال احلسن : »َما اخُلُروُج ِمنها َكَيْوَم َدَخُلوا فيها إال السَّ

احلَقَّ  أصاَب  َوَوْعٍي  ِعْلٍم  ِذي  ُكلِّ  من  الُعْذَر  لِنَْفيس  وأستسِمُح 

واَب  الصَّ َعَرَف  ممَّْن  بِاهلداَيِة  َعاَء  الدُّ أطلُب  َفْهِمِه، كام  وأخطأُت يف 

ٍر َعْن َصَواٍب وال ُمْسَتْعِجٍل  َفَلْسُت بُِمَتَأخِّ وحتىلَّ بِِصَفاتِِه وَحِقيَقتِِه، 

يف َفْصِل ِخَطاٍب، واحلقُّ َأَحقُّ أْن ُيتََّبَع، َوُهَو َكَذلَِك، وهذا ما يقوُلُه 

الَوَقاِئَع  ولكنَّ  حتِقيِقِه،  يقولون - يف سبيِل  كام  َوَيْسَعوَن -  الكثرُي، 

يطاُن يف  أثبَتْت ُسُقوَط العديِد والعديِد يف ُمِضاّلِت الِفَتِن، وَبِقَي الشَّ

ُكلِّ األحواِل ُهَو املستثمَر احلقيقيَّ للمواقِف واالتاهاِت.

ِمْن  اْسَتْقَصْيُتُه  ما  ُهنا  َأَضُع  فإين   ، ورَضوريٌّ َهامٌّ  األَْمَر  َأنَّ  وبام 

َدًا َعِن اْنِدَفاِع امُلِحبِّنَي  َمَواِقِف َساَدتِنَا آِل الَبيِت الطَّاِهِر َأْنُفِسِهم ُمَتَجرِّ

ِل الَواعي هلَِذِه املواِقِف  َدًا عىل َمْسَأَلِة التََّأمُّ َوَشَطِط امُلْبِغِضنَي، َوُمَشدِّ

حِلاَفُه  ى  َرُسوُل اهلل  َوَضَع فيها  تِي  الَّ امُلَباَرَكِة  اللَّْحَظِة  بِتِْلَك  ُمْبَتِدئًا 

روايٍة:  ويف  َوَحاِمَيتِي«،  َبْيتِي  َهؤالِء  ُهمَّ  »اللَّ قائاًل  َبْيتِه  َأْهِل  عىل 

ثالَث  قاهلا  َتْطِهريًا«  رُهْم  َوَطهِّ ْجَس  الرِّ َعنُْهُم  َفَأْذِهْب  تِي،  »َوَخاصَّ

َيا َرُسوَل  فُقْلُت:  رِت  السِّ َفَأْدَخْلُت َرأس يف  َسَلَمَة:  ُأمُّ  اٍت، قالْت  َمرَّ

رضورة التأمل 
الواعي ف مواقف 

أئمة آل البيت 
بتجرد
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تني)1( . اهللِ ، وَأَنا َمَعُهم؟ فقال: »إنَّك إىل خرٍي« َمرَّ

َتُقوَم  َوَلْن  َفَقْط،  اهللِ  وبِإَراَدِة  اهللِ،  بِإَراَدِة  ُمَباَرَكٌة  َجَرَة  الشَّ َهِذِه  إنَّ 

َفَهَذاِن  امُلْبِغِضني،  بُِبْغِض  ِقيَمُتها  َتْسُقُط  امُلِحبِّنَي، وال  بِإْفَراِط  َبَركُتها 

ى  َنبِيِِّه  َوُسنََّة  اهللِ  ِكتاَب  وْيرُشاِن  َوَيَتناَزعان،  خْيَتِصامن  َرَفاِن  الطَّ

كانا  تِي  الَّ  - التَّاِريخ  َحَواِدَث  اِن  ُيَفرسِّ بينَهام، كام  اِع  الصِّ َمْعَرَكِة  يف 

)آَل  ُمْسَتْثِمِريَن  وامَلَصالِِح،  والَعَواطِِف  األْمِزَجِة  َوْفَق   - فيها  َطَرفًا 

َمْعَرَكِة  إلنجاِح  َوُقودًا   - نَّة  والسُّ لِلُقْرآِن  َكاْستِْثامِرمِها   - الَبيِت( 

آِل  إِْخراِس  ِحَساِب  َعىل  َوَلو  َبْينَهام،  فِيام  والِعْرِقيِّ  الطائفيِّ  الُبْغِض 

خَيِلُط  ي  التََّعدِّ َأنَّ  َكام  بِالتَّنَاُزِل،  َيْسَمُح  ي ال  َأْنُفِسِهم، فالتحدِّ الَبْيِت 

احلابَِل بالنَّابِِل.

ُقُهام  َط ِذَراعا َتْسِييٍس َهالَِكَتاِن خْيرَتِ إنَّ امُلِحبَّ امُلْفِرَط واملُبِغَض امُلَفرِّ

َوإْسالِمهْم،  امُلسِلِمنَي  َبنَي  الُغْرَبِة  ِرْحَلِة  إِلَطاَلِة  امُلْسَتْثِمُر  الَعُدوُّ 

ِن، َوَقْد  َياَنِة وأْهَداِف التََّديُّ وإِلْضَعافِِهم مَجيَعًا وإِْشَغاهلم َعْن ُلبِّ الدِّ

الَعَريبِّ  الَعاملنِي  يف  فاِعِليَُّتُه  وبرَزْت  إِْنَجاٍح،  أيَّ  امَلرْشُوع  هذا  َنَجَح 

ْيَطاُن أيَّ اْستَِفاَدٍة. واإلسالميِّ ُمنُْذ َزَمٍن َبِعيٍد، واْسَتَفاَد ِمنُْه الشَّ

رقم  حديث  حممد  بنت  فاطمة  فضل  باب   ، »سننه«  يف  الرتمذي  رواه   )1(

)3871( ، وأحد يف »املسند« )26639( من حديث أم سلمة رَ. 

العدو يستثمر 
املحب امُلْفِرط 
ط واملبغض امُلَفرِّ
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نَّة، وَأنَّ التَِزاَمُهم هبا  َعى امُلْبِغُضوَن التَِزاَمُهم بِالِكَتاِب والسُّ وبِِه ادَّ

َياَدِة والتََّميُِّز  كاٍف لُِوقوفِهم َبِدياًل عن َمفهوِم اإلْفَراِط يف الِعْرِقيَِّة والسِّ

الِعرِقيِّ كام يقولوَن، وادَّعى املحبُّوَن التزاَمُهم يف اإلفراِط بُِحبِّ آِل 

واجلَِديروَن  األْصِغُر،  والثَِّقُل  نَّة  والسُّ الِكتاِب  َحََلُة  ُم  ألهنَّ الَبيِت 

 ، واْسَتْعَدوا  وَشَتُموا  وا  وَشذُّ فَلَعنُوا  والِقَياَدِة،  واخِلالَفِة  بالِوَراَثِة 

وأحبُّوا َفَغَلوا وأفَرُطوا وَخَبُطوا َوَخَلُطوا..

الَفريَقنِي:  َوْصِف  غرِي  بَِوْصٍف  امُلَتامِسَكَة  الَقِضيََّة  يكي  والقرآُن 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 

اهللُ  َلُهم  َوكَّ الِذيَن  والقوُم  ]األنعام:89[  ائ(    ى  ى  ې  ې  ې 

هَبِذِه الَقِضيَِّة الثُّالثِيَِّة ُهْم ُسُفُن النََّجاِة َوَمْن يف َداِئَرهتم؛ اللَُّهمَّ اْجَعْلنَا 

ِمنُْهم.

ا اإلفراُط  نَُّة ُمعاِدالِن َيْفَتِقراِن إىل املعاِدِل الثَّالِِث، أمَّ فالكتاُب والسُّ

وِء واملصرِي، ولكنَّ اآليَة  السُّ التَّْفِريَط مثُلُه يف  َأنَّ  ٌء، كام  َفُمعاِدٌل سِّ

ُة  ِديَّ ُة ِهَي األْخالُق امُلَحمَّ َة(، والنُُّبوَّ َجَعَلِت امُلعاِدَل الثَّالَِث ُهَو )النُُّبوَّ

���ِط َوَمْن َساَر عىل هدهِيم  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
ال غرُيها، وال يِمُلها غرُي ِرَجاِل �

ُة آِل الَبْيِت َريَض اهللُ عنُهم وَأْرَضاُهم، فقد  َوهَنِْجِهم،َوَكاَن ِمنُْهم َأِئمَّ

ُه ملا احُتِضَ احلََسُن بُن َعيلٍّ v قاَل ألخيِه  َأنَّ َرَوى ابُن عبِد الرَبِّ 

القرآن والسنة 
يفتقران إىل املعادل 
الثالث ف التطبيق: 
النبوة »األخالق 

املحمدية« 
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َفُه اهللُ  َف هلذا األمِر َفَصَ َأَباَك اْسَترْشَ : إنَّ  احلُسنِي  v: »يا ُأَخيَّ

ُثمَّ  ُعَمَر،  إىل  َعنُْه  َفْت  وُصِ هلا،  اْسَترشَف  ُثمَّ  أبوبكٍر،  َوُولَِّيها  َعنُْه، 

ُقتَِل  ، فلام  ُعْثامَن  َفْت إىل  ا ال تعُدوُه فُصِ َأنَّ ورى  الشُّ َوْقَت  َيُشكَّ  مل 

ْيَف، َفام َصَفْت َلُه، َوإنِّ واهللِ ما  َد السَّ ُعْثاَمُن ُبويَِع ، ُثمَّ ُنوِزَع َحتَّى َجرَّ

َك ُسَفَهاُء  َة واخِلالَفَة، َفال ُأْعَرَفنَّ َما اْسَتَخفَّ َأَرى َأْن جيَمَع اهللُ فِينا النُُّبوَّ

الكوَفِة فَأْخرُجوَك«)1(.

َر َأْن َيَضَع َموِقَف  هذا َموِقُف َأَحِد ِرجاِل آِل الَبْيِت اخللفاِء َوَقْد َقرَّ

آِل الَبيِت احلقيقيِّ أماَم األمِر الَواِقِع فقال: »...ما َأَرى َأْن جيَمَع اهللُ 

وَمَقالِِه:  بلساِن حالِِه وفعالِِه  َيُقوُل  ُه  وكأنَّ  ، واخِلالَفَة...«  َة  النُُّبوَّ فِينا 

اجلواُب  فكاَن  األماَنِة؟  ِف  رَشَ استمراِر  أجِل  ِمْن  ي  ُنَضحِّ اِم  َبأهيِّ

ِة لالستقراِر،  ِف النُُّبوَّ التَّْضِحَيَة بِاخِلالَفِة َكَقراٍر ُمَقابَِل االحتفاِظ برَِشَ

فكاَن األمُر َكَذلَِك، ) ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ (   ]الرعد:17[ .

ؤوا عىل احلََسِن v  َذاتِِه ملَّا َخاَلَف  ا َأْهُل اإلفراِط َفَقْد ترَّ وأمَّ

َرْغَبَتُهم يف احلَْرِب والثَّأِر َساَعَة َتنَاُزلِِه َعْن َقراِر احلُكِم وقاُلوا له: »يا 

َعاَر املؤمننَي« فقاَل هلم: »الَعاُر َخرٌي ِمَن النَّاِر«، وقال آخر: »يا ُمِذلَّ 

)1( انظر : »االستيعاب« البن عبد الرب )376/1، 377( .

اإلمام احلسن 
v ضحى 

باخلالفة من أجل 
استمرار رشف 

النبوة

أهل اإلفراط 
خطؤوا اإلمام 
v احلسن
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َأْقُتَلُكم  َأْن  َكِرْهُت  ولكنِّي  املؤمننَي  بُمِذلِّ  »َلْسُت   : فقال  امُلؤمننَي« 

َسيٌِّد  َهَذا  اْبنِي  »إنَّ  َجاَع:  الشَّ َموِقَفُه  ُة  النُُّبوَّ َدِت  وأيَّ  ، امُللِك«)1(  عىل 

م  v: السالم عليكم يا مسخِّ )1( قال مالك بن ضمرة للحسن بن عيل 

وجوه املؤمنني. فقال: »ال تقل هذا«. وذكر كالمًا يعتذر به ريض اهلل عنه، 

عىل  أقتلكم  أن  كرهت  ولكن   ، »ال  فقال:  املؤمنني.  مذل  يا  آخر:  وقال 

نحوه  وروى   ،  )272  :3( للذهبي  النبالء«  أعالم  »سري   : انظر  امللك« 

احلاكم يف »املستدرك«  )3: 175(.

التَّْضِحَيَة  َيْسَتِحقُّ  ال  وأنَُّه  الَقَراِر،  حتديِد  يف  ًا  ِجدَّ ٌة  هامَّ العبارُة  َهِذِه 

ُث َعْنُه اإلماُم احَلَسُن آَنَذاك؟ هل ُهو َما  ُعوِب.. وأيُّ ُمْلٍك َكاَن َيَتَحدَّ بالشُّ

ُد آَنَذاَك؟ َأْم َما َكاَن َيْفَتِقُر إليِه لَِيِصَل إىل اْمتاِلِكِه؟ ُيَناِزُعُه فيِه الضِّ

َياَنِة َوبَِيِدِه َبْيَعُة  بِّعًا عىل ُكرسِّ اخِلالَفِة َوإَِماَمًا هلا وللدِّ َلَقْد َكاَن احَلَسُن ُمرَتَ

ييُش اجُليوِش وال آراُء الُعَقالِء  الَقَبائِِل َوأْهُل احَللِّ والَعْقِد، وال َيْنُقُصُه َتْ

ُف عليِه إصداَر األمِر بِالِقَتاِل.. َفَقْط.. َفامَذا  والَقاَدِة، وإنَّام َكاَن اأَلْمُر امُلَتَوقِّ

َأْن  ُيْعَقُل  َهْل  احَللِّ والَعْقِد؟  َأْهِل  ِمْن  َقَراِرِه  َعاَرَضُه يف  الذي  َوَمِن  َفَعَل؟ 

ٌة - ُثمَّ خيتاُر  َيِدِه للَبيَعِة - والَبيَعُة َمسؤوليٌَّة رشِعيَّ َأْيِدهيم يف  َيَضَع اجلميُع 

ُعِرَف  بام  االتفاقيَة  ُع  وُيوقِّ لالمتالِك  احلكِم  َعِن  ناُزَل  التَّ احَلَسُن  اإلماُم 

لِح َبنَي الِفَئتنِي امُلَتَقاتَِلَتنِي؟ بِالصُّ
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َأْدَعى  امَلوِقَفنِي  َفأيُّ   ، امُلسلِِمنَي«)1(  ِمَن  فَِئَتنِي  َبنَي  بِِه  اهللُ  َوَسُيْصلُِح 

َباِع؟ لالتِّ

اإلماَم احلسنَي   َكاَتُبوا  الُكوَفِة  أهَل  أنَّ  ُيرَوى  اآلَخِر:  اجلانِب  ويف 

v وَدَعْوُه للُقُدوِم َعَلْيِهم، وَحَُّلوُه َبْيَعَة اثني َعرَش َأْلفًا ِمْن ِشيَعتِِه 

 v يف ُعنُِقِه، َوَبَعُثوا إليِه َمْن َيْسَتثرُِي َمْسُؤولِيَّاتِِه)2( ، وكاَن احلسنُي

َة ، وكاَن ُهنَاَك ِمْن  برِي ِمْن املدينِة إىل َمكَّ قد خرَج َوَمَعُه عبُد اهلل بُن الزُّ

اإلماُم  أرجَعُهم  َوَقْد   ، اخلُروِج  بَِعَدِم  أشاَر عليه  َمْن  َحاَبِة  الصَّ أبنَاِء 

ُم َخَذُلوا أباه،  احلََسُن v ِمَن الُكوَفِة إىل املدينِة َبْعَد َتنَاُزلِِه إِْذ إهنَّ

وَنَصَحُه بعُضهم باخلروِج إىل الَيَمِن ألنَّ فيها مُجلًة ِمْن أنصاِرِه، ول 

َعقيٍل  بَن  ُمسِلَم  ِه  َعمِّ ابَن  َبَعَث  الَغْدُر، ولكنَّ احلسنَي  ُيْعَرْف عنُهُم 

الستِْطالِع أخَباِر العراِق ، ولكنَّه ُقتَِل َبْعَد أن َغَدَر به أهُل الُكوَفِة كام 

اعِر  َع ابُن عبَّاٍس وغرُيُه ، والتقى اإلماُم احلسنُي يف الطَّريِق بالشَّ توقَّ

»قلوهُبُم  فقال:  أهِلها،  عن  َفَسَأَلُه  الِعراِق،  ِمَن  َقاِدٌم  َوُهَو  الَفَرْزَدِق 

سيد(  هذا  ابني  )إن  باب   ، الصلح  كتاب   ، صحيحه  يف  البخاري  رواه   )1(

. )3430(

)2( راجع »سري أعالم النبالء « )295/3، 299 ، 303( ، و»تاريخ الطربي« 

.)296/3(

أهل اإلفراط 
خذلوا اإلمام 
v احلسني
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بنساِئِه،  خَيُْرَج  َأْن ال  ابُن عبَّاٍس  ، وَنَصَحُه  َعَليَك«  َمَعَك وسُيوُفُهم 

اْجَتَهَدُه، وأمانٌة  اجتهاٌد  َوإِّنام  وإَِباُؤُه ليس رفضًا  أبى،  لِكنَّ احلسنَي 

َصْدِرِه  يف  الَكاِمنَِة  َشَجاَعتِِه  َحِقيَقَة  َأْبَرَزْت  َباَيَعُه،  َمن  بَبْيَعِة  ُحَِّلها 

َم َعَلْيِه،  َعاَدِة احلَقِّ إىل نَِصابِِه، فَخَرَج v  َوْفَق ما اْجَتَهَدُه وَصمَّ إِلِ

وجرى أمُر اهللِ َكَذلَِك.

َمنَْهِج  ُد َسالَمَة  َمَعُه يؤكِّ َتَرتََّب عىل ذلَِك ِمن استشهاِدِه وَمْن  وما 

لَِقْولِِه  والَقاتِلنَي؛  اخلَاِذلنَي  َطَريف  ِمْن  والظَّاملنَي  ْلَم  الظُّ وُيِديُن   
ِح
�
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��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�

ي«. ِة َجدِّ v: »إِّنام َخَرْجُت أِلُْصلَِح ف ُأمَّ

ُتُه  ْتُه عمَّ ول َينُْج ِمْن َهِذِه املذبحِة إال عيلٌّ زيُن العابديَن  v ضمَّ

العابديَن  َزيُن  عيلٌّ  وكان  عنُهام،  اهللُ  َريِضَ  َعيلٍّ  بنُت  زينُب  السيَِّدُة 

مريضًا يف الِفراِش، وِمنُْه اْمَتدَّ َنْسُل َرسوِل اهلل ى ِمْن ِجَهة احلسنِي 

ِة املهاِجِر أحَد بِن عيسى. يَّ الُح ِمْن ُذرِّ v، ومنُهم َسَلُفنا الصَّ

َر اخلروَج عىل  وِمْثل هذا جرى َمَع اإلماِم زيِد بِن عيلٍّ ء ، فقد َقرَّ

ْيَم  الضَّ يقَبُل  ال  مقدامًا  ُشجاعًا  زيٌد  وكان  امَلِلِك،  عبِد  بِن  ِهشاِم 

عنه  ختلَّوا  الُكوَفِة  أهِل  ِمْن  هبم  استعاَن  الذين  ولكنَّ  يرضاُه،  وال 

يف اللََّحَظاِت احلَِرَجِة ، فواَجَه َزْيٌد v جيَش يوسَف بِن َعْمٍرو 

مجيعًا،  ُقتِلوا  حتى  له  املخلصنَي  ِمَن  َقليَلٌة  ٌة  ِقلَّ وَمَعُه  وحَدُه  الثقفيِّ 

وخذل أهل 
اإلفراط اإلمام 

زيد بن عيل 
ء أيضا
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ثامنيَة  وعمُرُه  بُِخراساَن  زيٍد  بُن  ييى  ابنُُه  بَِسنَواٍت  بعِدِه  ِمْن  وُقتَِل 

َعرَش عامًا، وأضافْت َهِذِه املواقُف َدالَلًة جديدًة عىل سالَمِة َمَواِقِف 

االعتناِء  والتزاِم  ياَنِة  الدِّ ِحْفِظ  يف   ِ
�يْ��ف

������مَّ
�ٱ�  ِ

�ةي �يمَّ ِ
��ِو��فِ��ي  

ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�  ِ

ةي �ِ ���هَآ

ْد أمثاهلُم وأشباُهُهم  بِاألَماَنِة حيُث ل َيظَفْر اخلَاِرُجوَن بامَلْطَلِب ول جيرِّ

يَف للحصوِل عىل مكسٍب ِمْن آِل الَبيِت. َمَعُهم السَّ

مفهوَم  لنا  َدْت  وأكَّ نيا،  الدُّ اآلِخَرَة عىل  آثَرِت  الَمِة  السَّ َنامِذُج  ا  إهنَّ

ُمتَِّصَلِة  َكَثَمَرٍة  الالِحَقِة  األجياِل  يف  امَلهِديِّنَي  اِشِديَن  الرَّ اخلَُلَفاِء 

األسانيِد باملتبوِع األعَظِم ى.

نَي ِمْن  اِشِديَن امَلهِديَّ أل َيُقْل ى: »عليُكْم بُِسنَّتِي وُسنَِّة اخُلَلَفاِء الرَّ

وا عليها بِالنََّواِجِذ، َفإِنَّ َمْن َيِعْش ِمنُْكم َفَسرَيى اْختاِلفًا  َبْعِدي، َعضُّ

كثريًا«)1(.

إذن َوَقْد َصَدَق َرسوُل اهللِ ى َوَبَرَزْت َشَواِهُد االختالِف الكثرِي، 

ياِت التَّْجِزَئِة والتَّْفِرَقِة واإلفَراِط  ُة املسِلَمُة حتَت ُمَسمَّ وَتنَاَحرِت األُْسَ

ينيِّ ذاتِِه  والتَّفريِط ما أدى باجلميِع إىل التَّالِف وإىل إضاَعِة املرياِث الدِّ

بَِذهاِب أهِلِه َوَقْتِلهم، َفَهْل ُهنَاَك ِمْن خمَرٍج؟

)1( أخرجه ابن حبان يف صحيحه )178/1( ، وأبو داود )193-192/5(  

والرتمذي )149/4( وابن ماجه )17/1( يف سننهم .
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ِك  التََّمسُّ ِمَن  ى  ُل  األوَّ األُب  إليِه  َدَعانا  بام  نقتدَي  َأْن  خمرُجنا 

الِم  َحِة واملحبَِّة والسَّ بأسلوبِِه وهدِيِه، وطراِئِق معاجلتِِه القاِئَمِة عىل الرَّ

اِشديَن  الرَّ باخلَُلَفاِء  ونقتِدَي  الواحِد،  اإلنساينِّ  املجتمِع  داِخَل 

واخللفاُء  ]األنعام:90[،  )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ(    نَي،  امَلْهِديِّ

نََد واالتَِّصاَل بَِرُسوِل اهلل  ُة والُقْدَوُة مِمَّْن َأَخَذ السَّ اِشُدون ُهْم األِئمَّ الرَّ

يِن. ى يف ِعْلِمِه َوَمَواِقِفِه إىل يوِم الدِّ

الَبيِت  آِل  َموِقُف  ُهَو  َفَهذا  آمنَي...  اللَُّهمَّ  ُمْسَتِجيٍب؟  ِمْن  َفَهْل 

���ِط املرشوِع. ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� األْثَباِت، وهؤالِء ُهْم َأْهُل 

املخرج من 
هذا االختالف 

االقتداء بالقدوة 
املتصلة السند إىل 
رسول اهلل ى
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n أهُل الِكَساِء

ُحقَّ  تِي  الَّ يَِّبِة  الطَّ الِعرَتِة  َمُة  وُمَقدِّ األطهاِر،  الَبيِت  آِل  ُنْخَبُة  ُهْم 

الَقْعَساَء  مرَتَبَتها  ناَلْت  واالفتَِخار،  ُة  الِعزَّ هبا  واملسلمنَي  لإلسالِم 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  ورحتِِه  اهللِ  بَِفْضِل 

ڳ ڱ (   ]يونس:58[ ول يناُلوا مقاَمُهم بُِسْلَطاٍن.
ًة ُيقَتَدى هبم ، فكاُنوا بأمِرِه  أراَد اهلل سبحاَنُه وتعاىل َأْن جيعَلُهم َأِئمَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  عوِب  للشُّ النََّجاِة  ُسُفَن 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٍد الذيَن ألقى النبيُّ  ُة آِل حُمَمَّ ٺ (   ]األنبياء:73[ ، َوُهم باِل َشكٍّ خاصَّ

تِي َفَأْذِهْب  ى عليهم ِكَساَءُه، وقال: »اللَُّهم َهؤالِء أهُل َبْيتي وَخاصَّ

رُهم َتْطِهريًا«)1(. جَس َوَطهِّ َعنُْهُم الرِّ

)1( َفِهَم الُعَلامء من سياِق اآلية أمَريِن: أهُل البيِت )ساكنوه(، أهُل البيِت )أهُل 

َنَسبِِه(. ومنهم َمِن اعترَب التَّطهرَي َجامعًا لألهِل ِمَن النَِّساِء واألبَناِء والَبَناِت، 

َدَقة وَمْن َسَكن كزوجاٍت َمَعُه، ومنهم َمِن اعترَب التَّطهري  َوُهم َمْن ُحِرَم الصَّ

 ، ى، وعيلٌّ v، وَفاِطَمُة رَ  ًا باخلمسِة وهم: رسوُل اهللِ  خاصَّ

أهل الكساء 
n هم 

النخبة، وهم سفن 
النجاة للشعوب
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َتُه عىل َخْلِقِه،  َوَقْد أخرَج اهلل منُهُم الكثرَي الطَّيَِّب، وأقاَم هبم ُحجَّ

ًة يف  َة ُهَدًى وِعْلٍم يف سائِر األزِمنَِة والُعُصور، وخاصَّ أئمَّ َوَجَعَلُهم 

ُة متِلُك فيه قراَر احلُكِم والِعْلِم والَوالِء،  تِي كانت األمَّ تلَك األزِمنَِة الَّ

بانقطاِع  واإلسالميِّ  العريبِّ  الَعامَلَـنِي  يف  الثَّوابُِت  َهِذِه  انقطَعْت  ُثمَّ 

قراِر دوَلِة اخلالَفِة، القراِر الذي كاَن يمي احلقوَق ويقيُم الواجباِت 

وَلِة اإلسالميَِّة. يف ُكلِّ ُشؤوِن الدَّ

يشٍء  كلِّ  يف  وانقالٌب  ٌل  وتبدُّ  ٌ تغريُّ اخلطرِي  االنقطاِع  هلذا  وكاَن 

الَقراِر أو يف مستوى االستقراِر،  َسَواًء يف ُمستوى  يتعلَُّق باإلسالِم 

َع منهم. واحلسُن واحلسنُي c ، وما تفرَّ

واتََّسَع كال الفريقنِي يف َشَواِهِد االستدالِل، وملسلم يف »صحيحه« عن 

ٌل ِمْن َشْعٍر َأْسَوَد  عائشة ر : خرج النبي ى َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط ُمَرحَّ

َجاَءْت  ُثمَّ   ، َمَعُه  َفَدَخَل  َسنْيُ  احْلُ َجاَء  ُثمَّ  َفَأْدَخَلُه،  َعيِلٍّ  ْبُن  َسُن  احْلَ َفَجاَء 

)ڎ ڈ ڈ ژ  َقاَل:  ُثمَّ   ، َفَأْدَخَلُه  َعيِلٌّ  َجاَء  ُثمَّ   ، َفَأْدَخَلَها  َفاِطَمُة 

ژ ڑ ڑ ک ک ک (  . 
اآلية يف مخسٍة:  َهِذِه  »نزلت  بلفظ:  الطربي مرفوعًا  ابن جرير  وأخرج 

يفَّ ويف َعيلٍّ وَحَسٍن وُحسنٍي وَفاِطَمَة : )ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

الطربي«  »تفسري  ]األحزاب:33[     ) ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
. 257/20

ذهاب القرار 
اإلسالمي أّثر عىل 

قضية آل البيت
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َوِمْن َذلَِك  مسألُة العالَقِة بنَي آِل الَبيِت الِكراِم وبنَي املسلمنَي ُعمومًا 

وَحََلِة القراِر ُخصوصًا.

عن  َمِة  املتكلِّ اجلَديَدِة  َفاِت  امُلَؤلَّ ِمَن  الَعرَشاِت  َنِجُد  اليوَم  ونحُن 

التزاٍم  من  عليِه  يكوُنوا  َأْن  عليِهم  جِيُب  وما  وحقوِقِهم  الَبيِت  آِل 

يَعِة ملا َطَرَأ عليهم -  كام ُيقاُل - ِمن استتباٍع لبعِض  بالعقيَدِة والرشَّ

ياٍت َعِديَدٍة. االنحرافاِت املشاِر إليها يف َصَحاَفِة املرحَلِة بُِمسمَّ

َتنَْتِحُب  أخرى  َمَداِرَس  َنِجُد  آخَر  جانٍب  وِمْن  جانٍب،  من  هذا 

والُبَكاِء  التََّعلُِّق هبم،  وُحْسِن  الَبيِت  آِل  وُتَوْلِوُل عىل ُحبِّ  وَتُصُخ 

َمْقَتِلهم  ِذكرياِت  يف  والُوجوِه  دوِر  الصُّ ورضِب  ِذْكِرِهم،  عند 

ُة منُذ عهِد اخلالَفِة إىل  وإباَدهتم، وتنِسُف بعَد َذلَِك ُكلَّ ما تعيُشُه األُمَّ

هذا الَعْصِ الُغثائيِّ عىل رؤوِس املسلمنَي بِاْسِم آِل الَبيِت امَلْظُلومنَي، 

ُه لدى ِمْثَل َهؤالِء ُمَعلَّقًا بَِعوَدِة آِل الَبيِت إىل  وبالبدهيِة يصرُي األمُر ُكلُّ

عوِب وِدَماء األمم. َموِقِع الَقراِر ولو عىل مجاِجم الشُّ

قاِدَمٌة  َساَعٌة  َوِهَي  الَفرْيَقنِي،  َبنَي  املواَجَهِة  َساَعَة  الُكلُّ  وَينَْتظُِر 

، وال يعلُم َموِقَعها وَمْرَكَزها إال اهللُ، وأكثُر ما ُنالِحُظُه يف  بال َشكٍّ

ِة تسعرَي املشكلِة وجعَلها َوَرَقَة تأثرٍي وإثاَرٍة  ُخصوِصيَّاِت احلياِة الَعامَّ

َتنِي ُمَتِمَعَتنِي ِمْن ِجَهَتنِي:  بنَي ُقوَّ

املؤلفات اجلديدة 
عن آل البيت 

وحقوقهم

املواجهة قادمة
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املتناقضاِت  ِرَعاَيِة  ِمْن  تعَمُلُه  وما  العال  يف   ِّ الرشَّ ُقوَى  األوىل: 

ِة يف العال. ياَسِة األََنِويَّ وَتْسِييِسها خِلْدَمة السِّ

والثانية: َحََلُة ُوْجَهِة النََّظِر امُلعاِكَسِة ِمْن َطَواِئِف املسلمنَي وتأجيُج 

ناِر احِلقِد بينُهم وَزْعَزَعُة االستقراِر لِيوِم التَّصِفَيِة والثَّأِر.

���ِط غرَي َهذيِن  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� نَا َقْد َأرْشنا بأنَّ آَل الَبيِت ُهْم َخطُّ  وألنَّ

اِء  الُقرَّ َبْعُض  ُيْدِرَك  َأْن  هِتا، وأمتنَّى  َليَسْت عىل ِعالَّ اخلَطَّنِي، فاملسَأَلُة 

يشٍء  ُكلَّ  َيْقَرؤوَن  فالغالِبِيَُّة  فال،  اِء  الُقرَّ ُكلُّ  ا  َأمَّ األَْمِر،  هذا  َحقيَقَة 

عىل  َيُدهلُّم  ما  قوَن  ُيَصدِّ وال  األْمُر  عليِهُم  َفَيْخَتِلُط  اْنتاِمءاهتم  بَِعنِي 

حقيقٍة أو َمْن هيِدهيم بِصدٍق إليها.

َقْد  جيٍل  ُكلَّ  ألنَّ  ؛  وجيٍل  مرحلٍة  ُكلِّ  َمَع  قاِئَمًة  امُلشَكِلُة  وتظلُّ 

ذاتِِه،  امُلَسيَِّس  الَواِقِع  ِخالل  ِمْن  عنه  َوَمواِقَفنا  الّتاِريِخ  أحداَث  َقَرَأ 

لألَسِف،  َفِة  والصِّ النَّوِع  ذاِت  ِمْن  واملخرجاُت  امُلْفَرَزاُت  فجاَءِت 

متى  وإىل  امُلَغاَلَطاِت؟  يف  ونحُن  متى  إىل  للجميِع:  نقوُل  ُهنَا  ا  وإنَّ

وِء أو يف الظَّالِم حلَْقِن  ُكون يف الضَّ وُفَقهاُء امُلَغاَلَطِة حيُثام كاُنوا يتحرَّ

ِة ما َوِرُثوُه وَعِلُموُه وتعلَُّموُه  عوِب املسلَمِة بِِفْقِه امُلَغاَلَطِة يف كافَّ الشُّ

هؤالِء  َخْلَف  أنَّ  مع  أبغُضوُه،  وما  أحبُّوُه  وما  عليِه،  اهللَ  وَعَبُدوا 

الُكفُر  اُل،  جَّ الدَّ الشيطاُن،  )باحلاء(:  احلُلفاُء  الثالثُة  َيِقُف  الُفَقهاِء 

غالبية القراء 
يقرؤون بعني 

انتامءاهتم أو من 
خالل الواقع، لذا 
فإن سوء الفهم 
لن يزال مستمرا

مفهوم الثالثة 
احللفاء: الشيطان، 

الدجال ، الكفر
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اُر واملنافقون. ُتُه، وسامَسُتُه ُهُم الُكفَّ وَساَمِسَ

الَعَقاِئِد  الِعلِم يف شأِن  ُكُتَب  املذاهِب اإلسالميَِّة  َلَقْد أشبَع فقهاُء 

والَعَباَداِت واملعامالِت واجلناياِت واألنكحِة واملواريِث، واختلُفوا 

ِعيَّة،  ْ الرشَّ واألحجياِت  النُّصوِص  َفهِم  إىل  استنادًا  املسائِل  َهِذِه  يف 

قواننَي  وأقامْت  تعاىل،  اهللَ  وَعَبَدِت  العلامِء،  اختالَف  ُة  األُمَّ وَقبَِلِت 

يَعِة عىل ما َثَبَت ِمن اجتهاِد أولئِك املنصفنَي، ال امُلرجفنَي. الرشَّ

واملعامالِت  العباداِت  ُفَقهاء  بنَي  نربَِط  َأْن  الفاِدِح  اخلطأِ  َوِمَن 

وغرِيهم - يف دينِنا - هبذا الثالثيِّ اخلطرِي، ولكنَّ احلقيقَة أنَّ ُفقهاَء 

فقيُه  ومنهم  أماَنٍة  فقيُه  فمنهم  الفقهيَِّة،  املواقِف  ياَنِة خيتلفوَن يف  الدِّ

ِخياَنٍة، وُربَّ حامِل فِْقٍه ليَس بَِفِقيٍه.

مداِرِس  يف  ِصنَْفاِن  َوُهم  امُلَغاَلَطاِت(  )ُفَقهاُء  اخِلياَنِة  ُفَقهاِء  وِمْن 

اإلفراِط،  َدَرَجاِت  أقىص  نحو  بالِفْقِه  هَنََج  ِصنٌْف  والرباِء:  الَوالِء 

وِصنٌْف اتَه بالِفْقِه ألقىص َدَرجاِت التَّفريِط.

يف  لسياساتِِه  اِعمون  والدَّ احلَُلَفاِء،  الثالثِة  ُرُسُل  ُهْم  وهؤالء 

عوِب املسِلَمِة سواء كان الفعُل منهم بِِعْلٍم وإدراٍك أو كانوا عىل  الشُّ

اتِيَِّة. َذاَجِة واالنتصاِر للطِّباِع والُفُهوِم الذَّ حاٍل من الَعامَيِة والسَّ

ِة  األُمَّ عىل  الَقريَبِة  العصوِر  َهِذِه  يف  الواعي  املسِلُم  َأَطلَّ  وحيثام 

فقهاء املغالطات 
هم رسل الثالثة 

احللفاء
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احلَُلَفاِء(  )الثَّالَثِة  َتْسييَس  أنَّ  َسَيِجُد  وخمرجاِت عالَقتِها  اإلسالميَِّة 

قد احَتَضَن َطَريف اإلفراِط والتفريِط يف العامَلنِي العريبِّ واإلسالميِّ 

مظهَر  وَجَعَلهام  الظُّروِف،  َمَع  والتفاعِل  احلركِة  َة  يَّ ُحرِّ هلام  وأطلَق 

احلََرَكِة الفاِعَلِة يف أساِس الِعْلِم أو احلُْكِم بِاْسِم اإلسالِم.
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اثلَّلثَُة الُلََفاُء َوَمْوقُِع ُفَقَهاِء الُمَغالََطِة ِمْن ِخْدَمِتِهم

�ةِي  �يمَّ ِ
ُة آِل الَبْيِت ممَّْن أسامُهُم اإِلَماُم عيلُّ بُن أيب طالٍب v ��فِ��ي ُمِهمَّ

�ِع�ىيْ - هو  إبراُز ُخطوَرِة احلارِض  �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
ةُي � �ِ ِ - وِمْثُلُهم ���هَآ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ

يطاُن عىل اجلميع بَِخيِلِه  واملستقبِل عندما حتَتِدُم األموُر، وجُيِْلُب الشَّ

حيُث  َبيِّنٍَة،  عن  َحيَّ  َمْن  وييا  َبيِّنٍَة  عن  َهَلَك  َمْن  لَيْهِلَك  وَرِجِلِه؛ 

العقوِل  َعامَيِة  إجالِء  يف  ُيْسِهُم  واإليضاَح  األمِر  عن  اإلفصاَح  إنَّ 

أو يف  استثامٍر  وامُلْشرِتُك يف  ُد  املتعمِّ أما  َعاَمَيٍة،  كاَن يف  ملَِْن  والقلوِب 

َوَلْن  يرتاَجَع،  َفَلْن  والقلوِب  والُعقوِل  عوِب  الشُّ اْستِثامِر  عاِئَداِت 

َيْسَتثِمُرها  تِي  الَّ الَعامَلِة  ُيدِرُك َحْجَم  ُه  َتوَبٍة، ألنَّ ِمْن  يكوَن له َنصيٌب 

عىل  فقط  وليَس   ، ُعمومًا  املظلومنَي  حساِب  عىل  عاِئَداهتا  وَيْسَتِلُم 

وهنم بـ)املظلومنَي ِمْن آِل البيت(. حساِب َمْن ُيَسمُّ

فآُل البيِت - وإْن كانوا مظلوِمنَي - ال يرُجوَن النَُّصَة إال ِمَن اهللِ، 

وال يبحُثوَن عن نصرٍي َيِعيُش عىل ِحساهبم ويأكُل وَيرَشُب ويُكُم 

عوِب والَكِذِب عىل َعالَِّم  وَيَتَبْخرُت يف األرِض بِاْسِمهم عىل دماِء الشُّ

الُغُيوِب، إال إذا كان سُيِعيُد َذَواهَتُم إىل عالِ احلياِة َفَيْسَتْمتُِعوا باحلقِّ 
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ُقوا َوْعَد اهلل املوعوِد، وتِلَك مسأَلٌة أخرى. املفقوِد ويقِّ

ياَنِة - إال  أما غرُي َذلَِك  َفَلْن يكوَن هذا الداعي - يف قاموِس الدِّ

، وهؤالِء  شيطانًا، أو أحَد ُعَمالِئِه، أو أَحَد ُوَكالِئِه يف العال اإلنساينِّ

األخَضِ  حلْرِق  واالْجتَِثاِث  االكتساِح  َوَساِئِل  ِة  بَِكافَّ ُزوَن  مهَّ

والَيابِِس يف املستقبل القريِب ، ومعهم كثرٌي من ُجنُودهم وأشياِعهم 

األنظَِمِة  ثقاَفَة  ُفني  واملثقَّ ِر هبم  امُلَغرَّ الَبيِت  آِل  ِمْن ضحايا  وأتباِعهم 

ملراحِل  إبليُس  احتواُهم  ممَّْن  واجلامعاِت  واجلمعيَّاِت  َساِت  واملؤسَّ

يف  اخِلْدمايتِّ  النَُّموَذِج  هلذا  َسَبَق  َوَقْد  َلِة(  املتحوَّ )الثَّقاَفِة  اخلََدماِت 

ِة  امُلعاِصَ املرحلَة  َيْكَتِسَح  َأْن  اجلديَدِة  وَرِة  الصُّ هلَِذِه  املقابَِلِة  صورتِِه 

واِئِب  نَِّة وبِاْسِم التَّوِحيِد اخلالِِص النَِّقيِّ عن الشَّ بِاْسِم الِكَتاِب والسُّ

َق هبذا االحتواِء ُكلُّ يشٍء َرَسَمُه )الثَّالَثُة احلَُلَفاُء( يف  كام ُيَقاُل، وحتقَّ

مرشوِع الُغثاِئيَِّة امُلَتَأْسِلْم.

َلُة يف حتجيِم َموِقِع آِل الَبيِت وإقصاِئهم  َلَقْد نجحِت الثََّقاَفُة امُلَتَحوِّ

وتشويِه  ِة  األبويَّ الثََّقاَفِة  إَِداَنِة  ُثمَّ  ِة  التَّقليِديَّ ِة  األبِويَّ َساهِتم  ُمَؤسَّ َمَع 

وَرِة  ُ بالضَّ وليرُبَز  وضاللًة،  وبِْدَعًة  وُكْفرًا  كًا  رِشْ لُِتْصبَِح  حقاِئِقها 

َلِة )فقِه  امُلَتَحوِّ ِالثََّقاَفِة  )ُفَقهاء الَقْصَعِة( - َوُهُم البديل امُلهيَُّأ - لِنرَْش 

َجِل والتَّمويِه وقلِب احلََقاِئِق، َوَتمَّ َذلَِك   تِي ِهَي َربيَبُة الدَّ املغاَلَطِة( الَّ

أصبحت الثقافة 
األبوية رشكًا 
ليربز البديل: 
فقهاء القصعة
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بِنَجاٍح، وبتحقيِق كامِل األرباِح يف ُسوِق األَْبَلَسِة العامليِّ واإلقليميِّ 

، واحتَشَد الَعْسَكُر ِمْن َساِئِر الِفَئاِت االجتامِعيَِّة، ومنُهْم ُجْزٌء  وامَلَحيلِّ

ُجْزءًا  والثقايفُّ  التَّعليميُّ  َحظُُّهم  َكاَن  الِذيَن  حايا  الضَّ الَبْيِت  آِل  ِمْن 

َلِة إلنجاِح معَرَكِة التَّواُزِن ِضدَّ املدَرَسِة  ِمْن مرشوِع الثَّقاَفاِت امُلَتَحوِّ

ِة ومظاِهِرها االجتامِعيَِّة. ِة التَّْقِليِديَّ األََبِويَّ

َلِة  امُلَتَحوِّ الثََّقاَفِة  َعْن  ُم  َنَتَكلَّ ِة  امُلعاِصَ َمْرَحَلتِنَا  يف  اآلَن  ُكنَّا  وإذا 

نَا  فإنَّ التَّفريِط وَقْلِب احلقائِق،  َنُموَذِج َخَدماِت  ِمْن  امُلَغاَلَطِة  وُفَقَهاِء 

نحتاُج ولو ِمْن بعِض الوجوِه إىل النَّظَرِة الواعيِة يف جذوِر املشكلِة 

ساعَة تسليِم الثَّالَثِة احللفاِء ِزَماَم احلَرَكِة واالنتشاِر يف املرَحَلِة.

وإَِساَلِة  َحايا  والضَّ اجلَُثِث  ِمَن  واِسٍع  َرْدٍم  عىل  جاَء  امُلغاَلَطِة  َفِفْقُه 

َياِسيَِّة  السِّ اخِلْدماِت  ملجموعاِت  اإلْبِلييسِّ  التَّثبيِت  َفرَتِة  طِيَلَة  َماِء  الدِّ

ِة، وكانْت َهِذِه الفرَتُة الَقِلَقُة غرَي معلوَمٍة  والِعْلِميَِّة والثََّقافِيَِّة والعسكريَّ

بَِثَمراهِتا  َينْعموَن  ُم  أهنَّ إال  اليوَم،  َلِة  املتحوِّ الثَّقاَفِة  َضَحايا  من  لكثرٍي 

ِمْن  وحلوُمهم  َأْبَشاُرهم  َوَنَبَتْت  عاِئَداهتا،  من  ويرَشُبون  ويأكلوَن 

انِخَداعهم  بَِرْغِم  منها  ُأ  َيَتَجزَّ ُجْزٌء ال  َفُهم  اليوم،  إىل  َخَدَماهتا  َمَشاتِل 

وجهِلهم باحلقائِق.

الثَّالَثُة  وَريِضَ  بِنََجاٍح،  اخِلْدَمايت  دوَرها  املرحلُة  َهِذِه  ْت  أدَّ َوَقْد 

الفقه البديل جاء 
عىل ركام اجلثث 
وإسالة الدماء ف 
مرحلة مسكوت 

عنها
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املغالطِة وُشيوِخ  ِمْن فقهاِء  املبذولِة  َض عن اجلهوِد  الرِّ ُكلَّ  احلَُلَفاُء 

َة األرباِح  ٍظ َكافَّ َقْت بال حَتفُّ ساِت وَحََلِة القراِر، وهي َوَقْد َحقَّ امُلؤسَّ

التَّْسِويِق  َخَدَماِت  وِمْن  النِّْفطِيَِّة  وِشْبِه  النفطِيَِّة  العاِئَداِت  ِمَن  ِة  يَّ املادِّ

هيِق والتَّعويِق والتَّْطِويِق. فرِي والشَّ والزَّ

إىل  النََّظَر  َنْلِفَت  َأْن   
ِح
�
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��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ةِي  �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةِي  �يمَّ ِ
��فِ��ي َنْحُن  ُتنَا  وُمِهمَّ

تِي رافقِت احلَْمَلَة امُلْشرتَكَة ِمَن َحََلِة الَقراِر  ِل الَّ ِل والتََّموُّ ثَِقاَفِة التَُّحوُّ

ِة منُذ بَِداَيِة مرَحَلِة الُغَثاِء  َوِمن ُفَقهاِء امُلَغاَلَطِة لرِتِويِض ُشعوِب األُمَّ

احلَُلَفاُء(  )الثَّالَثُة  فيها  َبَدَأ  تِي  الَّ ِة  امُلعاِصَ مرحَلتِنا  حتَّى  امُلَسيَِّس 

ُيعيُدون َترتِيَب األوراِق خلوِض َمْعَرَكٍة ُأخرى َوِمْن َنْفِس النَُّموَذِج 

امُلَتآِمِر، وَلكْن بُِلَغٍة َوَوَساِئَل وتوجيٍه معنويٍّ أكَثَر َأَثرًا وَأَشدَّ َخَطرًا.. 

ٍد ى. ا مسأَلُة املظلوِمنَي ِمْن آِل حُمَمَّ إهنَّ

هبا  َيْلَعُب  َوَرَقًة  ليسْت  ى  ٍد  حممَّ آِل  ِمْن  املظلومنَي  مسأَلَة  إنَّ 

َوُوكالَءُه  الواعي  إبليَس  املراحل، ولكنَّ  الَقْصَعِة ومسَتْثِمرو  ُفَقَهاُء 

ِمْن  هُيَيِّئوَن  َبْدٍء  ِذي  باِدئ  َفُهْم  أبواهِبا،  ِمْن  إال  الُبيوَت  َيْدُخلون  ال 

ُك  ٍد« - َوِمْن خالِل ما يسمى بَِثقاَفِة التََّحوِل - َمْن يرِّ َداِخِل »آِل حممَّ

األوِعَيُة  َوِهَي  َعْوملًة،  أو  َعْلَمنًَة  أو  ِعلامنِيًَّة  اجلاِهِز  التَّيَّاِر  يف  األموَر 

فعُلوا  َوَقْد  َمنِيَِّة،  الزَّ امُلَتنَاِقَضات  ِمَن  فيها  بام  املرَحَلِة  لِِرَعاَيِة  الَعامليَُّة 

مهمتنا أن نلفت 
النظر إىل ثقافة 

التحول والتمول 
التي بدأت 
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َوَقَرارًا  َوَمنَارًا  ِشَعارًا  االْسِم  هلذا  ُنوا  َكوَّ حتى  باهر،  وبِنَجاٍح  َذلَِك 

خيُرَج  ال  َحتَّى  الَقْصَعِة،  َأَكَلِة  امُلَغاَلَطِة(  )ُفَقَهاِء  َمنُْظور  ِمْن  وَلكْن 

ِة ِمْن داخلها. ِديَّ ِة امُلَحمَّ املرشوُع َعْن َهَدفِِه الذي هو َدَماُر األُمَّ

األَْبَلَسِة  َعَراَقُة  َعريٌق  ولكنَُّه  جديدًا،  ليَس  ِة  األُمَّ َدَماِر  ومرشوُع 

إنجاِحِه  وأساليِب  امَلرُشوِع  هذا  َوَساِئَل  ُهَو  اجلديُد  إنَّام  َوَوكاالهتا، 

عوِب حتَّى ُيصبَِح يف الشُّ

ياِسيَِّة ُمْشِكَلًة،  * لدى ُعصَبِة احلََرَكِة السِّ

* وَلَدى َضَحايا امَلَذاِهِب والَعَصبِيَّاِت َمْطَلبًا، 

والتَّْغطَِيِة  اخلَاِرِجيِّ  للنَّْقِل  َدِسَمًة  ًة  َمادَّ اإلعالميِّنَي  ولدى   *

اإلعالِميَِّة.

ُق امَلُقوَلُة  ٍد وُمَعاِرٍض، َوَهَكذا َتتََّحقَّ وينَقِسُم النَّاُس فيه انِقَساِم ُمَؤيِّ

ْق َتُسْد(. اإلبليِسيَُّة )َفرِّ

بَِمْن  املرَحَلُة  ومتوُج  َخاُن،  الدُّ وَيَتَصاَعُد  فيه،  بام  املِْرَجُل  وَيْغيل 

األصدقاِء  الِت  وَتَدخُّ الُوفوِد  لَِقاءاِت  يف  اإلعالِم  وساِئُل  عرَب  فيها 

األَُتوَن  ينَفِجَر  حتى  املشرتَكِة  املصالِِح  وُرموِز  األصدقاِء  وأصدقاِء 

احلَاِرُق بَِمْن فيه، ويُدَث املحظوُر، وُيعاَد تشكيُل الواقِع املضطرِب 

وبأيدي حَلِة  أنُفِسهم،  للُمؤاَمَرِة  املدبِّريَن  بُِعيوِن  ًة أخرى ولكن  مرَّ

كلام تم تديث 
مرشوع الفرقة 

صار مادة دسمة 
للسياسيني 

والطوائف وأهل 
الصحافة
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ِجنَي لِنَاِر الِفْتنَِة بَِذَواهتم)1(. احلََطِب املؤجِّ

ٍة َأْن ُنِعيَد ترتيَب أنُفِسنا وِعْلِمنَا وَوْعِينَا  ونحُن الُبدَّ علينا يف ُكلِّ َمرَّ

بسالم،  َنِعيَش  أن  ألجِل  للمرَحَلِة  ٌر  ُمَقرَّ ُهَو  كام  حياتِنَا  وأسالِيِب 

هذا  ِمْن  خمِرَج  وال  ُنَقاِوَم،  وَأْن  ُنَساِوَم  َأْن  يقَتيِض  عيُشنَا  كاَن  وُربَّام 

احلاَلِة  موِقَف  ِة  األبويَّ َمدَرَستِنَا  ِمْن  ْمنَا  َتَعلَّ قد  ُكنَّا  إذا  إال  َذاَك  وال 

ا َمَداِرُسنا التَّعِليِميَِّة فال ُتَعلُِّم شيئًا ِمْن هذا ألهنا  وَأَدَب املواقِف، أمَّ

ُمراَداِت  َوَوْفَق  بل  املرَحَلِة،  َوُقوِد  َوْفَق  األجياِل  لَِتدمرِي  هنَضْت  قد 

ُفَقهاِء امُلَغاَلَطِة يف امَلرَحَلِة إال الَقليَل والقليَل النَّاِدَر.

 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ�دِ 

ّ
�ي

ِر��ىيْ ��سِ � رِ
��ِو�ِف   ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي وهكذا نرى املَِئاَت من أحفاِد 

يعِمُلوَن عىل حتقيِق  الَعرِض والطََّلِب  ُسوِق  َوُهْم يف   ِ
�ف

ِ
����ِ ��ح

ْ
�ٱ�ل �ِمآ�ِم  �ِإ

ْ
ل

ٱ
�

ِل، وَربَّام كاَن أكثُرهم َحَذرًا َمْن  أهداِف ُفَقهاِء املغاَلَطِة وَثَقاَفِة التََّحوُّ

كاِم  ُذُه وَينرُْشُه أو َيْطِويِه ِمَن الرُّ ال َيْصَطِدُم باآلخريَن َوُهَو يعَلُم ما ُينَفِّ

. الثقايفِّ السلبيِّ

إنَّ َرْغَبَتنا هنا يف طرح َهِذِه القضيَِّة وهبذا األسلوِب ليَس استدراَر 

ارًا َيِضُب بعُضكم ِرَقاَب َبْعٍض، ال ُيؤَخُذ  )1( قال ى: »ال َترِجُعوا بعدي ُكفَّ

 )121( البخاري   ، عليه  َفٌق  ُمتَّ أبيه«  بَِجريَرِة  وال  أخيِه  بَِجريَرِة  ُجُل  الرَّ

ومسلم )65(.

املرحلة تفرض 
علينا ف كل مرة 
أن نعيد ترتيب 

أنفسنا وأساليب 
حياتنا ألجل أن 
نعيش بسالم، 

واملخرج هو أدب 
املواقف

طرحنا هذا 
ليس الستدرار 

العطف أو استثارة 
الغضب بل تقريٌر 

لنهٍج معتدٍل 
بعد جتربة واعية 

ألسالفنا
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عطِف املحبِّنَي الذيَن أهلكونا يف مسرَيِة التََّعلُِّق واملحبَِّة، وال استثاَرِة 

يَِّبِة،  الطَّ والَكِلَمِة  احلياَة  يف  نَا  َحقَّ استقذُروا  الذيَن  امُلبِغِضنَي  َغَضِب 

بعَد  الَعْدِل  ميزاِن  إقاَمِة  نَا يف  الذي خيصُّ امُلْعَتِدِل  املنَهِج  لَِتقريِر  وإنَّام 

ِة خمَرٌج من  احلنَي، فلُربَّام كان فيها لأُلمَّ التَّجِرَبِة الواعَيِة ألسالفِنَا الصَّ

منَي عىل إخراِجنَا  الً، ُثمَّ تطمنٌي خلواطِر املصمِّ اإلفراِط والتَّفريِط َأوَّ

ِمْن  ُكون  َيَتَحرَّ تِي  الَّ احلََرَكِة  يف  َنرَغُب  ال  نَا  ألنَّ احلََرَكِة،  ساَحِة  ِمْن 

ِمْن  ُبدَّ  آَخُر ال  أجلها إطالقًا، وال ماَل عندنا للمناَفَسِة فيها، وأمٌر 

امُلنَتِمنَي  ِة  ْلِميِّ اإلجيايبِّ لكافَّ السِّ إبَراُز حقيقِة مفُهوِمنا  َوُهَو  َمْعِرَفتِِه: 

احلرِب  َأُتوِن  َعْن  أنُفَسُهم  وا  يكفُّ أن   
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�  ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ   ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��ِل�فِ��ي

الُكفُر  اُل،  جَّ الدَّ يطاُن،  الشَّ احلَُلَفاِء:  الثَّالَثِة  فيها غرَي  ُمنَْتَص  تِي ال  الَّ

والكافُِر.

إنَّنا عنَدما َنْذُكُر َهِذِه اجلزئيََّة )الُكْفَر والكافَِر( نشرُي داِئاًم إىل ُخطوَرِة 

وليَسْت  ذاتِِه  يطاِن  الشَّ َمرشوُع  وأهنا  اإلنسانيَِّة،  عىل  الُكفِر  َعِقيَدِة 

)چ چ  تعاىل:  قال  املجاِل  هذا  ويف   ، اآلدميِّ اإلنساِن  مرشوَع 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ٌر به وخمرَتٌق ِمْن  َمر:7[ ، فالكافُر آَدِميٌّ مغرَّ ڱ ڱ ڱ ڱ (   ]الزُّ

مفهومنا سلمي 
وإجيايب، فقط 

نرجو من اجلميع 
جتنب هذه احلرب 

التي لن ينتص 
فيها غري الثالثة 

احللفاء
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الثُّالثِيِّ وما يرتتَُّب  ِمَن املرشوِع  ُينِْقُذُه  َمْن  ُكلِّ الوجوِه، ويتاُج إىل 

َر  عليه يف احلياتنِي، وهلذا َنِجُد أنفَسنا ُمْلَزِمنَي ِمْن ُكلِّ الوجوِه َأْن ُنَحذِّ

َر امُلْسِلِمنَي ُعُمومًا وامُلنَافِِقنَي أو َمْن كان يف  الكافَِر ِمَن الُكْفِر، وُنَحذِّ

اإلْنَساينِّ  العالِ  يطاِن مقصوَدُه يف  ُقوَن للشَّ َفُهؤالِء مجيعًا يقِّ داِئَرهتم 

وبَِجَداَرٍة.

تِرَبٍة  من  منَطِلَقٌة   
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ةِي  �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةِي  �يمَّ ِ
��فِ��ي َنْحُن  َثَقاَفَتنَا  إنَّ 

واِعَيٍة ُمبَتِدَئٍة بَِقِضيَِّة احلُْكِم ُثمَّ الِعْلِم ُثمَّ الَوالِء والرباِء ُثمَّ قضيَِّة املَحبَِّة 

ياِت ُهَو أَساُس األبنَِيِة  املرشوَعِة من عنِد اهللِ، وهذا احلشُد ِمَن امُلَسمَّ

عاِئَلٍة  َحْكرًا عىل  َلْيَسْت  الثََّقاَفُة  وَهِذِه  ِة،  األَبِويَّ باملدَرَسِة  يها  ُنَسمِّ ملا 

َفِلَهذا  ِمْن اآلخرين،  هُتِمُّ أحدًا  بَِعينِها، ولكنَّها ال  ِعْرِقيٍَّة  أو  حمدوَدٍة 

امُلنَْطَلِق  هذا  ِمْن  ُشُؤوهنا  يف  الَواِعي  بالنََّظِر  وال  بِِقَراَءهتِا  ون  هَيَتمُّ ال 

، وإذا ما ُهْم َقرُؤوها لَِسَبٍب أو آلَخَر َتُِد َأنَّ َغالَِب  الِفْقِهيِّ اخلَاصِّ

َهِذِه الِقراَءاِت َمُشوَبٌة بَِشواِئِب النَّْفِس واهلََوى وُعْقَدِة احلََساِسيَِّة ِمن 

معِرَفِة  حلقاِئِق  حاِجَبٌة  القراءاُت  وَهِذِه  واألصاَلِة،  والنََّسِب  الِعْرِق 

َهِذِه  أحسنوا  الذين  أّما  والقلوِب،  العقوِل  يف  ِعيَِّة  ْ الرشَّ ِة  األبويَّ سِّ 

لبِيِّ وَعِمُلوا عىل حتليل وتعليِل  القراءة واشتغُلوا هبا من الوجِه السَّ

ناطِِقيها  ألِسنَِة  وإخراِس  رجاهلا  ومالَحَقِة  مبانيها  وَمعِرَفِة  معانيها 

هذه املسميات 
التي )نحشدها( 
ف كتابنا ليست 
حكرا عىل عائلة 

أو ساللة
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فهم )الثَّالَثُة احلَُلَفاُء(.

لبيِّ فهم أيضًا  ُم فعاًل قد أحسنُوا َهِذِه القراَءَة ِمَن الوجِه السَّ وألهنَّ

معنيُّوَن بَِشلِّ َحَرَكتِها ومطاَرَدِة ُرموِزَها وإيقاِف َأَثِرها وتأثرِيها وإجياِد 

الَبَداِئِل الواِعَيِة القاِدَرِة عىل َسدِّ الَفَراِغ وإشغاِل الَقَوافِِل امُلنَْطِلَقِة يف 

معركِة احلياِة إلمتاِم املرشوِع األََنِويِّ الَعامَلِيِّ )گ گ گ ڳ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ (   ]اإلساء:62[.
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� �ةُي �ٱ �يمَّ ِ
��فِ��ي نَا نحُن  إَِذْن وألنَّ

وتأصيالٌت  وَثَوابُِت  َثَقاَفٌة  لنا  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� أهل  من  وأتباُعهم 

إبراِزها  تعاىل عىل  اهللِ  أماَم  نَا مسؤولوَن  فإنَّ بعَدها  للحياِة وما  ٌة  هامَّ

ِد الِعْلِم واإلحاَطِة َفَقْط. ِة وملجرَّ وإشهاِرها ولو ِمْن باِب إقاَمِة احلُجَّ

أهنا  الواعية  الثقاَفِة  َهِذِه  إبراِز  يف  بَِصَدِدِه  نحُن  ما  َل  أوَّ ولعلَّ 

بالعلِم والعمِل واإلخالِص والورِع  الفرِد  تعَمُل عىل رفِع مستوى 

واخلوِف ِمَن اهللِ تعاىل إىل درَجِة اإلحساِن الذي كتَبُه اهللُ عىل العباِد 

يِن املعروِف  كِن الثَّالِث من أركاِن الدِّ يف كلِّ يشٍء، وإىل مفاهيِم الرُّ

ُه  بـ)اإلحساِن( وتعريُفُه: »أْن تعُبَد اهللَ كأنََّك تراُه، فإْن مل َتُكْن َتَراُه فإنَّ

َيَراَك«، وَهِذِه املرتبُة قاِئَمٌة عىل ثالثِة أقساٍم من العلم: علُم اليقنِي، 

نحن مسؤولون 
عن إبراز هذه 
الثوابت للعلم 
واإلحاطة فقط
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وعنُي اليقنِي، وَحقُّ اليقنِي.

وَثَمَرُة َهِذِه العلوِم - بعد ِصْدِق مماَرَستِها قوالً وَعَماًل ونِيًَّة - حصوُل 

يِقيَُّة  دِّ تَبِة القعساِء يف مراتِب الرتقِّي الرشعيِّ لكلِّ مسلٍم، َوِهَي )الصِّ الرُّ

الُكرَبى(، وهبا يبُلُغ الَفرُد يف منَهِج آِل الَبيِت )َمْرَتَبَة اإِلَماَمِة(.

، إنَّ  دعونا ُهنَا من اإلْفِك امُلَسيَِّس، َوِمْن َخْلِط األوراِق لَِتْعِمَيِة احلَقِّ

الذين يفعلوَن َذلَِك  ُهْم أولئَك الذين َيستثمُروَن ُكلَّ يشٍء ملصلحِة 

)الثَّالَثِة احلَُلفاء(.

مريَبٍة  بأساليَب  البيِت(  )آل  عن  عربوا  ومشايُخ  مدارُس  هناَك 

َحَقاِئَق  تفَهم  َأْن  ِة  امُلعاِصَ ِة  األُمَّ ُعقوَل  َحَجَبْت  غريبٍة  وألفاٍظ 

َمَلٌك  يبُلُغها  ال  منزلًة  هلم  إنَّ  قال:  َمْن  فمنهم  ومراتَِبُه،  اإلحساِن 

من  البعُض  َيِصُفُه  بام  احتجَّ  َمِن  ُمرَسٌل)1(،ومنهم  َنبِيٌّ  وال  ب  ُمَقرَّ

)1( كتب اخلميني يف »والية الفقيه« ص52-53: )إنَّ من رضوريَّاِت مذهبَِنا 

أنه ال ينال أحد املقامات املعنوية الروحية لألئمة ال َمَلك مقّرب وال نبيٌّ 

ُمرَسل، كام ُرِوَي عندنا بأن األئمة كانوا أنوار حتت ظل العرش قبل تكوين 

هذا العال، وأهنم قالوا: إن لنا مع اهلل أحوااًل ال يسعها َمَلك مقّرب وال نبيٌّ 

تِي قام عليها مذهبنا(.  ُمرَسل، وَهِذِه املعتقدات من األسس واألصول الَّ

ويذكر الكليني )أنَّ اإلمامة فوق النبوة والرسالة واخللة(.

مها من عرب عن 
آل البيت بطريقة 

مبالغ فيها حجبت 
الناس عن حقائق 
مراتبهم الرشعية
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ُتُه كذلك، أو أنَّ يف نسِله  ى ُنوٌر وليَس برشًا، وذريِّ أنَّ رسوَل اهلل 

ِة اآلَدِميَِّة، فيبني عىل هذا َعَدَم موهِتِم  نورًا خُيِرُج َذَواهَتُم َعِن الَبرَشيَّ

واستجاَبَتُهم  لَِكالِمِهم  وسامِعهم  النَّاِس  َمَع  األَبِديَّ  ووجوَدُهم 

الستَِغاَثتِهم ونداءاهِتِم هلم بامَلَدِد واملساَعَدِة.

الَبَصاِئُر  َعِميِت  حتَّى  احلقائِق  تشويِه  يف  األقالُم  َهِذِه  عْت  وتوسَّ

ِة يف النَّقِل عن َمَراتِِب آِل  واألبصار وارتفعْت َدَرَجُة احلراَرِة الِفْكِريِّ

الَبيِت وَعْن ُأْسُلوِب النَّْقِد والتَّْقييِم هلم معًا، واحلقُّ ُيقال : إنَّ هناك 

ِمَن الُكتَّاِب وَحََلِة األقالِم َمْن أخَرُجوا قضيََّة حمبََّة آِل الَبيِت وَذواهِتم 

وِعْلِمِهم وَأخالِقِهم عن املستوى الرشعيِّ املنصوِص.

َوِمَن الُكتَّاب أيضًا َمْن أنكروا الفضاِئَل واخلصوصيَّاِت واملراتَِب 

لُيْلِحُقوهم  واآلهلِة  األساطرِي  نسيِج  من  واعتربوها   ، يَِّة  بالُكلِّ

باألخرسين أعامالً.

اِع الِفكِريِّ يف قضيَِّة الوالِء  لبيِّ للصِّ كاِم السَّ وَهِذِه ِهَي َثَمراُت الرُّ

اِئِفيَِّة بِاْسِم آِل  ُة التَّفجرِي امُلِعدِّ ملعَرَكِة الطَّ والرباِء، وَهِذِه ِهَي أيضًا مادَّ

الَبيِت َسْلبًا وإجيابًا.

هو  عوِب  الشُّ بنَي  َدِة  امُلَعقَّ املسألة  هلَِذِه  املستثمُر  يكوَن  أن  والُبدَّ 

َسَبَقِت  كام   - وَنَجَح  َذلَِك   فعل  َوَقْد  والُكفُر،  اُل  جَّ والدَّ يطاُن  الشَّ

وهناك من زعم 
النورانية املحضة 
للنبي m وذريته 

وهناك من رفض 
كل خصوصياهتم 

بالكلية

وهذه هي 
الرتاكامت السلبية 

ومادة التفجري 
للمعركة الطائفية 

القادمة
وهناك مستثمر.. 

وقد نجح..
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ام َنَجاٍح. اإلشاَرُة - أيَّ

 يف َهِذِه املسَأَلِة؟ 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ِ  ��ِو���هَآ

�يْ��ف
������مَّ

� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ
لكْن ما ِهَي َثَقاَفُة ��فِ��ي

�ِع�ىيْ تنظر إىل  �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي ِة من  إنَّ ثقافة األِئمَّ

 v ٌَّص به اإلماُم عيل كاِم السلبيِّ بذاِت املنظاِر الذي َشخَّ هذا الرُّ

بِّيِه ومناِصيه، فها هو v وأرضاه خيُطُب  حاَل ُمعاصْيِه ِمْن حُمِ

 ، يف أهِل الكوَفِة قائاًل: »َفَوا َعَجَبًا واهللِ.. ُيِميُت الَقْلَب، وجيلُِب اهَلمَّ

ُكم، فُقبحًا لُكم وَتَرَحًا،  ُقُكم عن َحقِّ اجتامُع هؤالء عىل طلبِهم، وتفرُّ

ُتِغرُيوَن، وُتْغَدُروَن وال  ُيَغاُر عليكم وال  ُيرَمى،  َغَرَضًا  حني ِصُتم 

َتْغُزوَن، وُيعَص اهللُ وَتْرَضْوَن..

اَرُة الَقيِظ.. َأْمِهْلنا  يِف ُقلُتم : َهِذِه َحَّ اَم الصَّ رِي أيَّ فإذا أمرُتُكم بالسَّ

  : ُقلُتم  َتاِء  الشِّ إليِهم ف  رِي  بالسَّ َأَمْرُتُكم  وإذا   ، احَلرُّ َعنَّا  َينَْسلَِخ  حتى 

ُة الَقرِّ أمِهْلنَا حتى ينَسلَِخ َعنَّا الربُد، ُكلُّ هذا فِرارًا من احَلرِّ  َهِذِه َصارَّ

.. يِف َأَفرُّ ؟ فأنُتم واهللِ ِمَن السَّ والَقرِّ

َجاِل وال ِرجاَل، ُحلوُم األطفاِل، وُعُقوِل َربَّاِت احِلَجاِل،  يا أشباَه الرِّ

ْت َنَدمًا ، وأعَقَبْت  َلَوِدْدُت أنِّ مل َأَرُكم ومل َأْعِرْفُكم.. معرفٌة واهللِ َجرَّ

َسَدمًا، قاَتَلُكم اهللُ، َلَقْد مألُتم قلبي َقْيحًا، وَشَحنُْتم َصْدري َغْيَظًا، 

بالِعْصياِن  رأيي  عيلَّ  وأفسدتم  أنفاسًا،  املوِت  َنْخَب  ْعُتُمون  َوَجرَّ

لقد شخص 
 v اإلمام
حال أصحابه 

وكأنه يتحدث عام 
نعايشه اليوم من 

إفراط ف املحبة
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ُشجاٌع  َرُجٌل  طالٍب  أيب  ابَن  إنَّ  ُقريٌش:  قالْت  َلَقْد  حتى  واخُلذالِن 

ولكْن ال ِعلَم له بِاحلرِب.. هللِ َأُبوُهم، َوَهْل َأَحٌد منهم َأَشدُّ هلا ِمراسًا 

وأقَدُم فيها ُمَقامًا ِمنِّي؟ َلَقْد نضُت هبا َوَما َبَلْغُت الِعرشيَن ، وهاَأَنَذا 

تنَي، ولكْن ال َرأَي ملن ال ُيَطاُع«)1(. َقْد َذَرْفُت عىل السِّ

قليٌل  الَباَحاِت،  ف  لكثرٌي  واهللِ  »إنَُّكم  يقوُل:  أخرى  ُخْطَبٍة  وِمْن 

اياِت، وإنِّ َلَعاملٌ بام ُيصلُِحُكم وُيِقيُم َأْوَدُكم، ولكنِّي ال أرى  تَت الرَّ

إصالَحُكم بإْفَساِد َنْفيس، أرَضَع اهللُ ُخدوَدُكم، وَأْتَعَس ُجدوَدُكم، 

ال َتعِرُفون احَلقَّ َكَمْعِرَفتُِكم الَباطَِل ، وال ُتْبطُِلوَن الَباطَِل كإبَطالُِكم 

.)2(» احَلقَّ

v أوىص آل بيتِِه فقاَل: »يا بني عبِد امُلطَّلِِب:  ويف يوم مقَتِلِه 

ال ختوُضوا ف ِدَماِء املسلِِمنَي َخوضًا تقولوَن: )ُقتَِل أمرُي املؤمنني(.. 

أال ال َتُقُتُلنَّ يب إال قاتيِل، انُظروا إذا َأَنا ِمتُّ ِمْن رضَبتِِه َهِذِه فارضُبوه 

اُكم وامُلْثَلَة  رضَبًة وال ُتَثُِّلوا بِِه، فإنَّ َسِمْعُت رسوَل اهللِ m يقوُل: »إيَّ

ولو بالَكْلِب الَعُقور«)3(  .

)1( »البيان والتبيني« للجاحظ )239/1(.

)2( رشح »هنج البالغة« البن أيب احلديد )102/6(.

داود يف سننه )288/3(  أبو  وأخرج  الطربي« )158/3(  »تاريخ  انظر   )3(
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وَتنُْظُر إليِه أيضًا بِِمنَْظاِر ابنِِه احلََسِن بِن َعيلٍّ v  يف قولِِه: »َفَواهللِ 

الِذي ال إَلَه إال ُهَو َلَقْد رأْيُتم ُصَوَرًا وال ُعُقوَل، وأجسامًا وال أحالَم، 

يبيُع  بِِدرمَهنِي،  وَيُروُحوَن  بِِدرمَهنِي  يغُدوَن  َطَمٍع،  اَن  وُذبَّ َناٍر  َفَراَش 

َأَحُدهم ِدينَُه بَِثَمِن َعنَْزٍة«)1(.

 : ويف قولِِه ألخيِه احلسني v وهو عىل فَِراش املوِت: »يا ُأَخيَّ

ُثمَّ   ، بكٍر  أبو  َوُولَِّيها  َعنُْه،  اهللُ  َفُه  َفَصَ األمِر  َف هلذا  اْسَترْشَ َأَباَك  إنَّ 

ا  ورى َأنَّ َفْت َعنُْه إىل ُعَمَر، ُثمَّ مل َيُشكَّ َوْقَت الشُّ اْسَترشَف هلا ، وُصِ

َفْت إىل ُعْثامَن ، فلام ُقتَِل ُعْثاَمُن ُبويَِع ، ُثمَّ ُنوِزَع َحتَّى  ال تعُدوُه فُصِ

َة  ْيَف، َفام َصَفْت َلُه، َوإنِّ واهللِ ما َأَرى َأْن جيَمَع اهللُ فِينا النُُّبوَّ َد السَّ َجرَّ

َك ُسَفَهاُء الكوَفِة فَأْخرُجوَك«)2(. واخِلالَفَة، َفال ُأْعَرَفنَّ َما اْسَتَخفَّ

ويف مقوَلِة اإلمام عيلٍّ زيِن العابِدين: »يا أهيا النَّاُس: َأِحبُّونا ُحبَّ 

روايٍة:  ويف  َعارًا«،  علينا  صاَر  حتَّى  ُحبُُّكم  بِنَا  َبِرَح  فام  اإلسالِم، 

ْضُتُمونا  »أحبُّونا ُحبَّ اإلسالِم، َفَواهللِ َما َزاَل بِنَا ما َتُقوُلوَن َحتَّى َبغَّ

نا عىل  يثُّ ى  وغريه من حديث عمران بن حصني قال: كان رسول اهلل 

َدَقِة، وَيْنهانا َعِن امُلْثَلِة. الصَّ

)1( رواه أحد يف »مسنده« )18901( .

»االستيعاب« البن عبد الرب )376/1، 377( .  )2(
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إىل النَّاِس«)1(.

حمبِّيهم  من  ���ططِ  ��ْو��سِ
ِ
�
إ ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِرجاِل  ِة  األِئمَّ مواِقُف  ِهَي  وَهِذِه   

امُلفِرطنَي، َوَقْد َبَرَزْت يف َكِلامهتِم خالَل أَشدِّ َمَراِحِل األَلِ ِمْن خماَلَفِة 

األتباِع للمنَهِج املرسوِم، وكام كاَن هلم ِمْثُل َهِذِه املواِقِف من َرْكِب 

امُلحبِّنَي َفَلُهْم مواِقُف أخرى ِمْن َرْكِب امُلبغِضنَي أيضًا.

)1( »الطبقات الكربى« البن سعد )214/5( .
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بَِويَُّة وَمرَْحلَُة الُغثَاِء الُمَسيَِّس
َ
املدارُِس ال

قِّي يف َمَراتِِب اإلسالِم  إذْن َفِمَن الواِجِب املنصوِص َمْعِرَفُة فقِه الرتَّ

قِّي  َ واإليامِن واإلحساِن َوِمْن ِخالِل الِعْلِم والَعَمِل، َوِمْن َثمَّ فِْقِه الرتَّ

يف مفهوِم العلوِم الثَّالَثِة ِمْن ُعلوِم اإلحساِن َوِمنْها وهبا ترُبُز عالِئُم 

يقيَِّة الُكربى. دِّ َمرَتَبِة اإلَماَمِة أو الصِّ

َمَع  امُلعاَمَلِة  أسلوُب  ِة  األِئمَّ هؤالِء  لدى  يتميَُّز  املراتِِب  وهَبِذِه 

ِة اإلسالِميَِّة  لأُلمَّ املراتُِب يف حقيَقتِها مكسٌب عامٌّ  اآلَخريَن، وَهِذِه 

، َوَقْد َبَرَز فيها الكثرُي  َمَتى ما هنَجْت رُشوَط املنَهِج اإلسالميِّ احلَقِّ

َباِع وُحْسِن الَعَمِل بالِعْلِم. ِمَن املسلمنَي وناُلوها برَِشِف االتِّ

مرحَلِة  ُقبيَل  املسلمنَي  بالِد  يف  ُة  األََبِويَّ اإلسالِم  مداِرُس  وكانْت 

لوِك  السُّ َمَراتِِب  بِِفْقِه  ِة  اخلاصَّ َراَسِة  الدِّ هَبِذِه  تعتني  امُلَسيَِّس  الُغَثاِء 

َفْت  وُجفِّ َذلَِك   بعَد  َضُعَفْت  ولكنَّها  الُكربى  يِقيَِّة  دِّ الصِّ إىل  املؤدِّي 

الُغَثائيُّ  البديُل  حملَّها  لَِيُحلَّ  َلِة  امُلَتَحوِّ الثََّقاَفِة  ُمَزاحِة  بفعِل  َمنَابُِعها 

املسيَُّس.

ول َيِقِف األمُر عند تفيِف املنابِِع َفَحْسُب ، َبْل قاَم سامسُة الثََّقاَفِة 
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ى بِِفْقِه امُلَغاَلَطِة لَِيْطِمُسوا  َلِة إىل صناَعِة النَّسيِج الِفكِريِّ ملا ُيَسمَّ امُلَتَحوِّ

لَِثقاَفِة  ْحَب  الرَّ امَلَجاَل  َولَِيْفَسُحوا  ِجَهٍة،  ِمْن  ِة  األََبِويَّ املدَرَسِة  آثاَر 

هبَذا  أنُفِسهم  امُلْسِلِمنَي  َبنَي  الُعَرى  َتنَْفِصَم  َحتَّى  والنََّقاِئِض  األْبَلَسِة 

االْختاِلِف، َوَقْد َفَعُلوا، وها َنْحُن َنِعيُش َثَمراِت هذا الِفْقِه امُلَسيَِّس، 

ُب هبذا؟ ُربَّام... هل ُهنَاَك َمْن ُيَكذِّ

يًَّة  َلَقْد تناَوَل الَعِديُد من الُكتَّاِب ُصْلَح اإلماِم احلََسِن، ول يوُلوه أمهِّ

لطاِن يف ظِلِّ  ِمْن حيُث كوُنُه قاِعَدًة أساِسيًَّة يف َسدِّ َثْغَرِة امُلطاَلَبِة بالسُّ

اخِلياَناِت، بل اعترُبوُه ُمناَوَرًة ِسَياِسيًَّة َذِكيًَّة َتْسَتهِدُف التَّمهيَد لَِثوَرِة 

َيْت، وَيُقوُل صاِحُب َهِذِه الفكرة: »َوِمْن ُهنا َيَتَجىلَّ  احلُسنِي َكام ُسمِّ

إِْن  إماماِن  واحلُسنُي  احلََسُن  ى:  النبيِّ  حِديِث  معنى  بُِوُضوٍح  لنا 

ُة  بِالِقياِم والُقُعوِد احَلَرَكُة اجَلَسِديَّ . فليَس املقُصوُد  قاما وإِْن قعدا)1( 

الذي  ُف  والتصُّ امُلنَاِسَبُة،  ُة  التغيرييَّ ُة  الِفْكِريَّ احلََرَكُة  وإنَّام  املعروَفُة، 

والطُّغياِن  الَباطِِل  ِضدَّ  الثَّوَرِة  طريِق  يف  اإِلَماَمِة  َمْسؤوليَُّة  تقَتضْيِه 

الخ...«)2( .

»اإلرشاد« للمفيد )2: 30(.  )1(

)2( »من ال يضه اخلطيب« للدكتور عبدالكريم حسني 256/4 .

العديد ممن درسوا 
صلح اإلمام 

 v احلسن
اعتربوه مناورة 
سياسية ذكية 

تابعة/ممهدة لثورة 
اإلمام احلسني 

v
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وهذا التحليُل ُصوَرٌة وِمَثاٌل ملا َأرْشنا إليِه َسَلَفًا ِمن اْختاِلِف َثَقاَفِة 

، فالظُّْلُم ال يرض 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ   ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي َراِت عن َثَقاَفِة  امُلربِّ

  ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ٱ �ةُي  �يمَّ ِ

األبرياِء، و��فِ��ي ِحَساِب  ليَس عىل  إِْطالقًا، ولِكْن  َأَحٌد  بِِه 

رُشوطِِه،  وإَِقاَمِة  احَلقِّ  سبيِل  يف  املواِرِد  َة  كافَّ َوَرُدوا   
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ةُي  �ِ ��ِو���هَآ

ِمَن  خرٌي  الَمِة  السَّ أنَّ  َفَرَأوا   ، َأَبِويٍّ وَأَديبٍّ  َثَقايفٍّ  َواِقِع  ِمْن  َوَلِكْن 

ماِء  الدِّ ِحْفِظ  سبيِل  يف  الَمِة  السَّ إَِماَم  احلََسُن  اإلماُم  وكاَن  امُلَغاَمَرِة، 

َدُه امُلصطفى  وَصوِن األعراِض إىل َأْن َيْقيَض اهللُ أمرًا كاَن مفعوالً، وَأيَّ

يَِّد وُصْلَحُه َسَيُكوُن  ى يف هذا امَلنَْهِج ُدوَن َأْن ُيشرَي إىل َأنَّ َهَذا السَّ

ُمنَاَوَرًة ِسَياِسيًَّة َيتِمُّ الَفْصُل فيها بَِواِسَطِة اإلماِم احلُسنِي لُِيِعيَد لِلَعالِ 

اإلماِم  َموِقُف  كاَن  وإنَّام  واالنتقاِم،  والثَّأِر  احلُروِب  فِْكَرَة  ِة  واألُمَّ

احلسنِي ُهَو َموِقُف االجتهاِد املرشوِع َمَع َموِقِفِه امُلْحِرِج من األتباِع 

َجاُع  َبْيَعًة يف ُعنُِقِه، ُثمَّ َموِقُفُه الشُّ اُه  واألشياِع ِمْن جهٍة لَِتْحِميِلهم إيَّ

َن به َمْدَرَسًة  َم عليِه، َفَكوَّ ََذ َسبيَل االجتهاِد ورأى رأيًا وَصمَّ الذي اختَّ

ِمْن  َن  تكوَّ كام  ِجَهٍة،  من   .. احلَقِّ َسبِْيِل  يف  لِلتَّْضِحَيِة  تِِه  يَّ وُذرِّ ألهِلِه 

ريَن عن  ٍة وُعْقَدِة َذْنٍب لدى َخاِذلِيِه وامُلَتأخِّ َذلَِك أيضًا َمْدَرَسُة َحرْسَ

ى  اخًا وَعوياًل حتَت ما ُيَسمَّ ُنَصتِِه، َوُهُم الَيوَم َيمَلُؤوَن األرَض ُصَ

ْنِب ِمن ِجَهٍة ُأْخَرى. بُِعْقَدِة الذَّ

هذا التحليل 
نموذج عن ثقافة 
املربرات، وهي 

ختتلف عن ثقافة 
أئمة بقية السيف 

وسادة الصلح

اإلمام احلسن هو 
نموذج السالمة، 

وأيده النبي m ف 
نجه دون إشارة 

لكونه مناورة 
سياسية
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َة  بِّنَي َيَضُعوَن امَلْجَد والِعزَّ إنَّ آَل البيِت لو كاَن ُهناك َأَمٌل هلْم يف حُمِ

ى احلََسَن واحلَُسنَي، َأْو َأْن َيُعوَد أحُدُهم إىل  َف لكاَن ال َيَتَعدَّ َ والرشَّ

َأَماَم  َفنَْحُن  اإلماَماِن  َذَهَب  َوَقْد  ا  وأمَّ ِة،  لأُلمَّ إَِمامًا  لُِيْصبَِح  احلياِة 

َدْعوَتنِي َداِخَل الَقْبِو األََبِويِّ آلِل الَبْيِت:

االمتالِك  حساِب  عىل  وَفلَسَفتِها  َراهِتا  ومربِّ الثَّوَرِة  َدعَوُة   *

يكوَن  وَلْن  وُمْبطٍِل،  قٍّ  حُمِ ِمْن  ة  األُمَّ دماِء  وإساَلِة  لطاِن  للسُّ

َعاِر. َعاَيِة والشِّ آلِل الَبْيِت فيها غرُي االسِم والدِّ

احلََسُن  اإلماُم  َرَسَمها  تِي  الَّ الِم  السَّ َدْعَوُة  الثَّانَِيُة  ْعَوُة  والدَّ  *

األََبِويِّ  البِنَاِء  إىل  داِئَرهتم  يف  َوَمْن  البيِت  آِل  جيَل  َلْت  وَحوَّ

َوَقْد  احلَقِّ  أهِل  ِمْن  بالَعرَشاِت  ُمْقَتِديَن  احلياِة  يف  ِعيِّ  الرشَّ

َصرُبوا عىل َمَراِحِل الَبْطِش واألََذى، وكان هدُفهم اإلنساَن 

إىل  ُيِعيدوا  َأْن  اهلََدِف  هبذا  واستطاُعوا  لطاَن،  السُّ وليَس 

َوِمْن  َبْل  وامُلنَاِوِئنَي،  امُلعاِرِضنَي  ِمَن  اآلالَف  الَوالِء  ِة  َحْضَ

أعداِء آِل الَبيِت َمْن َعاَد بِاحِلْكَمِة وامَلوِعَظِة احلََسنَِة، وَتَظاَفرْت 

ْعَوِة إىل اهللِ بِاحِلْكَمِة واملوِعَظِة احلََسنَِة  ُجهوُدُهْم مجيعًا عىل الدَّ

الَفْصُل  وسيكوُن  اخلَامِتَِة،  ُحْسِن  عىل  اجلميُع  َيُموَت  َحتَّى 

الَعْدُل يوَم الِقياَمِة، َوَكَفى.

بقي أمامنا اليوم 
دعوتان آلل 
البيت: دعوة 

الثورة ، ودعوة 
السالم
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، وال ندُعو 
ِح
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ُّ
��ى���ص
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� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ   ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي نَا ال ُنلِزُم َأَحدًا بَِثَقاَفِة  إنَّ

إليها َمْن يأباها، بل نعِرُضها يف سوِق الَعْرِض والطََّلِب َكنَُموَذٍج َواٍع 

ُق ويبنِي  لَِفرٍض االستقراِر النِّْسبِيِّ واالستقراِر الذي جيَمُع وال يفرِّ

وال هيِدُم.

كاِت َمْهام َعُظَم أمُرها  َعواِت والثَّقافاِت والتََّهوُّ وأما غرُيها ِمَن الدَّ

ِة امَلظُلوِمنَي ِمْن آِل الَبيِت  نَِّة أو َشَعاَر ُنْصَ وَحََلْت ِشعاَر الِكتاِب والسُّ

يطاِن، َوَلْن َتْسَلَم يف  ْنيا والشَّ ئها ِمْن َأَثِر النَّْفِس واهلََوى والدُّ َفَلْن نربِّ

والَفْتِك  اهلَْتِك  َتبَِعاِت  َحِْل  ِمْن   - يَها  ُتَسمِّ كام   - ِة  الثَّوِريَّ َمِسرَيهتا 

الكافِِر،  العامليِّ  ها  َعُدوِّ أماَم  إسالِميًَّا  َمْكَسبًا  نِي  َتْ َأْن  ُدوَن  والَقْتِل 

املضطِرَب،  الَواِقَع  لَِتْكَتِسَح  هلا  َد  ُمهِّ كام  الطَّريِق  له  َدْت  َمهَّ ُربَّام  َبْل 

َوِمْن َثمَّ َيَتَسنَّى للكافِِر اإلجهاُز عليها كام َأجَهَز عىل َمْن كاَن قبَلها ، 

وهكذا َدَواَلْيَك.

لِنَْقَطَع  اِس  احلسَّ املوضوِع  هذا  حول  ًة  ُمِهمَّ ُجزِئيًَّة  َنَضُع  هنا  نَا  إنَّ

لنَِي، حيُث َبَرَز يف اآلِوَنِة األخرَيِة عىل  الطَّريَق عىل املرتبِِّصنَي وامُلَتَقوِّ

لبناَن ِضدَّ  ٌر يف  ُمَؤزَّ َنْصٌ  اهللِ  امُلَجاِهدين يف سبيِل  اإِلْخَوِة  َبْعِض  َيِد 

ِه،  ، وارتفعْت بِِه هاماُت امُلسِلِمنَي يف بَِقاِع الَعالِ ُكلِّ هيوينِّ الَعُدوِّ الصُّ

مفهوِم  حتَت  ِة  األُمَّ عىل  الَعُدوُّ  َفَرَضُه  الذي  الَوْهِم  َحاِجُز  وانكرَس 

هذا الطرح بضاعة 
نعرضها ف سوق 
العرض والطلب، 
وال نلزم أحدا هبا، 

إنام هي معاجلة 
جتمع وال تفرق

انتصار إخوتنا 
ف لبنان مكسب 

لألمة كلها
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)اجليُش الذي ال هُيَْزُم(.

ِة  ِة النَّاِجَحِة ُتْعَترَبُ َمْكَسبًا إسالميًَّا لأُلمَّ ومثُل َهِذِه الظَّاِهَرِة اجِلهاِديَّ

ُكلِّها بصِف النََّظِر َعِن امَلْذَهبِيَِّة واالتاُه، فاملذَهُب خمَرٌج تارخييٌّ ال 

َعالَقَة له بِالنَِّص أو اهلزيَمِة، وإنَّام القاِسُم املشرَتُك كوُن اجِلهاِد عىل 

وَسالَمِة  التَّدبرِي  ُحْسِن  لقاِعَدِة  امللتِزِم  الواعي  اإلسالميِّ  الَعقِل  َيِد 

، وهذا هو َسَبُب  التَّخطيِط وتنُِّب َعَواِمِل االخرتاِق ِمن ُعيوِن الَعُدوِّ

النََّجاِح.

الَفَشِل  َسَبَب  كاَن  العربيَِّة  وِل  والدُّ املسلمنَي  انعداَمُه لدى  أنَّ  كام 

وفِيَِّة بَِذلَِك. أيضًا، وال عالَقَة للَمْذهبِيَِّة والصُّ

نَِّة يف َخَطأٍ فاِدٍح  َوَقْد َوَقَع بعُض ُعَلامء املرحلِة من منسويب أهِل السُّ

فأداُنوا  باملذهِب،  ُمرَتبِطًا  لبناَن  يف  اجِلَهاِديَّ  النََّص  اعترُبوا  عندما 

فاِسٌد  ُحْكٌم  وهذا   ، يِعيِّ الشِّ مذهبِِهم  باعتباِر  وامُلَجاِهِديَن  اجِلَهاَد 

ِمْن أساِسِه، ألنَّ الذيَن َأَداُنوا اجِلهاَد يف سبيِل اهلل َينُحوَن يف فتاوهيم 

املسلمنَي يف  بنَي  املشرَتَك  الَقاِسَم  ُيْدِرُكون  املرَحيلِّ وال  األُُفِق  ِضيَق 

. اجلهاِد اإلسالميِّ

َداِخل  ِمْن  ُهْم  ملَِْن  استيعاهبم  َعَدُم  املرحيلِّ  يِق  الضِّ هذا  وداللُة 

وفية، حيُث أخرجوهم عن مذهِب أهِل  نَّة ِمَن الصُّ مذهِب أهِل السُّ

االنتصار جاء 
عىل يد العقل 

اإلسالمي 
الواعي وال عالقة 

للمذهب بذلك
كام أن انعدامه 

لدى املسلمني هو 
سبب الفشل وال 
عالقة للمذهبية 

بذلك

الذين أدانوا 
االنتصار ذوو أفق 

ضيق
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َيتَِّسُع ماُل االستيعاِب  نَّة بُِشُبهاِت التَّْسييِس والتَّدنيِس، فكيَف  السُّ

ِمْن  املشكلِة  َتعليُل  ُهَو  ُكلِِّه؟ وهذا  املذهِب  َخاِرَج  ُهْم  فِيَمْن  لدهيم 

ُكلِّ ُوُجوهها.

ُر هذا امَلوِقَف هنا َكَمْسَأَلٍة ُجْزِئيٍَّة ترَتبُِط بَِحواِدِث املرَحَلِة،  نا ُنَقرِّ إنَّ

َد للمجاهديَن يف سبيِل اهللِ ِمْن أيِّ َمْذَهٍب كانوا،  ُل موِقَفنا املؤيِّ وُنَسجِّ

بُِحْسِن  َيْرَتبُِط  املذاهِب واألفكاِر، وإنَّام  بُِجزِئيَّاِت  يرَتبُِط  فالنَُّص ال 

الِقَياَدِة وَسالَمِة التَّخطيِط وِكتامِن األساِر من اخرتاِق األعداِء)1(.

َوَنْحُن َوُهْم يف هذا النََّجاِح عىل َقاِسٍم ُمْشرَتٍك َأَماَم الَعُدوِّ امُلْشرَتِك، 

َبْعَض  حوَل  واالختالِف  اخِلالِف  َفِمْحَوُر  املذاهِب  مسأَلُة  ا  وَأمَّ

الَوعِي  بَِكامِل  اجلميِع  لدى  ُمَعاجلََتها  َنأَمُل  والتي  امُلَسيََّسِة،  النَِّقاِط 

َساَلِة وَثوابِتِها. َوِصْدِق الَعالَقِة بِالرِّ

بَِمسُؤولِيٍَّة  الكافر  َأَثِر  لَِقِضيَِّة  الواعي  التَّحليَل  َنَضُع  ُهنَا  نَا  إنَّ

وإدَراٍك، فالذين ال ُيوُلوَن ألََثِر الكافِر يف املرحَلة موقعًا ُهْم أولِئَك 

َقِة،  الذين َيْسَتثمُروَن الَوالَء َمَعُه ِضدَّ الوالِء لإلسالِم يف شعوبِِه امُلَمزَّ

اإلبلييسِّ  الُكفِر  ُعْصَبِة  بَِيِد  هو  ْلِم  والسِّ احلرِب  يف  العامليُّ  فالقراُر 

َأْن  األحواِل  ِمَن  َحاٍل  بأيِّ  يمكُن  وال  اخِلالَفِة،  َقراِر  ُسقوِط  بعَد 

والستجالء أكثر انظر ص162.  )1(

هذا تليٌل واٍع 
ألثر الكافر ف 

املرحلة
وبصامته فيها، 
وبصامته هي 

الرىض عن صاع 
املسلم مع أخيه أو 

تسييسه وبرجمته
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أو  ذاتِِه  الكافِِر  عىل  سواًء  الُغَثاِء  مرحلِة  يف  إسالميٌّ  صوٌت  َيرَتِفَع 

ُق  ُيَقِّ للِقَراِر الكافِر فيه  َبَصامٌت  َوُهنَاَك  بينَُهم إال  عىل املسلمنَي فيام 

ض عن َعنَْجِهيَِّة ُمْسِلٍم عىل ُمْسِلٍم مثِلِه ِضْمَن  ا بالرِّ هبا مصاحلَُه، إمَّ

والتَّياَراِت  اجلامعاِت واألحزاِب  ِضْمَن  أو  املهُزوَزِة  األنظَِمِة  َدواِئِر 

أو  َتُسْد(،  ْق  )فرِّ العامليَِّة  َياَسِة  بالسِّ املبارشِة  العالَقِة  ذاِت  امُلَتنَاِقَضِة 

أو  األنظَِمِة  قراِر  َحََلِة  بنَي  ُب  َيْضِ ُمرَبَمٍج  وحتريٍش  مسيٍَّس  بِِصاٍع 

وسياِستِِه  للكافِِر  ُق  َيَتَحقَّ بحيُث  الَبيِت،  وآِل  املذهبيَِّة  َمنَاِهِج  َحََلِة 

اِع. بُح األوَفُر ِمَن الصِّ الرِّ

َحالًّ   
ِح
�
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��ل
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��ى���ص
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�  ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي ِمْن  ِة  األبوَّ َمْدَرَسُة  كانت  َلَقْد 

َجْذِريًا للمشِكَلِة ِمْن أساِسها، وَهِذِه ُوْجَهُة َنَظِرنا، َوإِْن كاَنْت يف َنَظِر 

امُلنَْدفِعنَي وامُلنَْتِفعنَي ُوْجَهَة َنَظٍر َجَباَنٍة، لكنَّها - كام َنْجِزُم بَذلَِك  - 

ُبَعْيَد  ُخُصوصًا  املضطِرِب،  اإلسالميِّ  الواِقِع  يف  ُمِْدَيٌة  َعَمٍل  َوَرَقُة 

ِة اإلسالميَِّة ووقوِعها يف َبَراثِِن الُكْفِر والكافِِر. ُسُقوِط َقراِر األُمَّ

ُطوَفاِن  يف  إنقاُذُه  ُيْمِكُن  ما  إنقاِذ  َمْبَدأِ  ِمْن  َتنَْطِلُق  املسَأَلَة  َهِذِه  إنَّ 

َحَياًة،  أو  َسالمًا  ُعوِب  للشُّ ُق  ُيَقِّ ال  الَباتُِر  اُع  َ والصِّ الَباتِِر،  اِع  الصِّ

عىل  واستِْبَداَدًا  وَسْيَطَرًة  استِْثامرًا  ووكالِئِه  يطاِن  للشَّ ُق  ُيَقِّ وإنَّام 

عوِب. الشُّ

املدرسة األبوية 
هي احلل ، وهذه 
هي وجهة نظرنا



54

ُحوَن  َفَيا َتَرى َهل َلَدى آِل الَبيِت يف َمْرَحَلِة الَعومَلِة َحلٌّ َعاملِيٌّ ُيَلوِّ

بِِه أماَم العال؟ أم ُهَو انتقاٌم وإَِعاَدٌة ملفهوِم املقوَلِة املارِكِسيَِّة »َأْخِرُبوَها 

َفَلْيَس َلَديُكم ما َتْفِقُدوَنُه«!

ياسِّ واالْستِْقَراِر  فإن كاَن ُهنَاَك َحلٌّ َجْذِريٌّ للَعالِ َبْدَءًا بالَقَراِر السِّ

ٌة يف  ِر َعِن االْستِعامِر واالْستِْثامِر، َفتِْلَك َمْسَأَلٌة ُمِهمَّ االجتامعيِّ امُلَتحرِّ

تِي َتُلوُح هبذا  تارخِينا املعاِص جَيُِب َأْن نرى إَِشاَراهتا يف َذاِت الُبَؤِر الَّ

ِهَي  َصاٍت - كام  َهاَمٍت وخَتَرُّ مَهْ َد  َكاَن مرَّ َوإِْن  العاملِيِّ اجلديِد،  احلَلِّ 

 ، ومجعيَّاٌت  ومجاعاٌت  وأحزاٌب  )فئاٌت  امُلَعاِص  نِّيِّ  السُّ عامَلِنَا  يف 

َع عنها ِمْن ُبَؤٍر ُمنْتِنٍَة وحمِزَنٍة(- فاحلقيقُة  وصوفيٌَّة وَسَلِفيٌَّة ، وما َتَفرَّ

�ةِي  �يمَّ ِ
��فِ��ي ِه ِمْن ِجَهٍة، كام تقتيض ِمنَّا َنْحُن  تقتيض إَِعاَدِة النََّظِر يف األمر ُكلِّ

واألضاليِل  األحابيِل  َخْلَف  َننَْجرَّ  ال  َأْن   
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�
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صاِت والتَّموهياِت، َفَقْد َكَفاَنا ما َرَأْينَا َوَما َحلَّ بِنَا َوبَِغرِيَنا،  والتََّخرُّ

ُكونا لَِرياِح التَّغيرِي ُعْرَضًة  َوَلنَا َسَلٌف صالٌِح nوَأْرَضاُهم ل يرَتُ

ِة،  يِن والِعْرِض واهلُِويَّ ُذوها حِلْفِظ الدِّ تِي اختَّ وال َخَذُلونا يف املواِقِف الَّ

َفَجَزاُهُم اهللُ َعنَّا خرِي اجلََزاِء.

ُة ِهَي َتَكاُلُب الغرِي عىل َهِذِه الَبِقيَِّة إلدَراِجها  َوإِنَّام ُمْشَكِلُتنا امُلعاِصَ

َقِضيَِّة الَوالِء  اْمتِطاِء  لِعِب بالنَّاِر ِمْن ِخالَل  اِع، والَّ َ ُكَتِل الصِّ ِضْمَن 

هل هناك حل 
نِّيِّ  ف عاملنا السُّ
أم أنا مههامٌت 

وخترصاٌت؟
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ا  وكأهنَّ غرِيِه،  ُدوَن   ٍ ُمعنيَّ بَِمْذَهٍب  الَعَمِل  احتكاِر  وَقِضيَِّة  وامَلَحبَِّة 

ال َتِصحُّ َصالٌة وال ُقْرَبٌة إىل اهللِ بَِمْذَهٍب إسالميٍّ آَخَر؛ وإْن َتَظاَهَر 

األتقياُء عىل الَعَمِل بِِه.

َناَمِذَج  َعاُصوا  َوَقْد   - �ِع�ىيْ  �وِ�
ْ
��ل
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�  
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��فِ��ي إنَّ 

اخَتاَرها  تِي  الَّ املواِقَف  أنَّ  َيَروَن   - افَِديِن  الرَّ أرِض  يف  الت  التََّحوُّ

يَِّة ِهَي خرُي  بالُكلِّ اَمِة الصاِع  َدوَّ ِمْن  ِة للخروج  َمْدَرَسِة األُُبوَّ ُعَقالُء 

ما يميُِّزُهم يف طريِقِهم الثَّابِِت إىل اهللِ.

ِع ال ِمْن خالِل  كام أنَّ تفسرَيُهم n  لألحداِث من خالِل الرشَّ

يف  اخلَوِض  وأيدهيم عن  وألِسنََتُهم  ُقلوهَبُم  َحِفَظ  قد  الطَّبِع  تغليِب 

ُة أنفَسُهم بَِذلَِك، َوُربَّام َعِجَز الكثرُي  ُدوُر األِئمَّ الباطل، كام َحِفَظ الصُّ

ِع،  بالرشَّ أنُفِسهم  ِحْفِظ  أسلوهبِم يف  َمْعِرَفِة  َراِت عن  امُلربِّ ُفَقهاِء  ِمْن 

ُة َنْفِي وإثباٍت ملا  َع يف أيدي الكثرِي ِمْن ُفَقَهاء امُلَغاَلطاِت َمادَّ ألنَّ الرشَّ

َرَأْوُه واْسَتْحَسنُوُه.

ِقَراَءًة  احلََسِن  اإلماِم  ُصْلِح  َقِضيَِّة   ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ

��فِ��ي ُفَقهاُء  َقَرَأ  َلَقْد 

 بام ل َيْقَرأها كثرٌي ِمْن آِل الَبْيِت 
ِح
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��ل
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��ى���ص
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� ِ
ةي �ِ رشِعيًَّة كام َقَرأها َبْعُض ���هَآ

 : احلاِملنَي ُسيوَفُهم لالنتقاِم الَومهيِّ

هُلا:  أنَّ موِقَفِه كاَن بعَد ِدراَسٍة واِعَيٍة منه ملواِقِف أتباِعِه وأشياِعِه  َأوَّ

مواقف العقالء 
من أئمة بقية 

السيف وسادة 
الصلح هي 

املخرج من دوامة 
الصاع

اإلمام احلسن اختار 

الصلح بنفسه بدال 

من أن يفرضه 

عليه اآلخرون كام 

فعلوا ف حياة والده 

v



56

 ، ِعيِّ الذين ُييُطون بِِه وبوالِِدِه َوَمَن َسَبقه ِمْن َحََلِة الَقَراِر الرشَّ

ِ بِنَْفِسِه َبَدالً ِمْن 
ح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� َفَلْم جِيْد َأَماًل يف حتقيِق َنْصٍ هبم، َفاْخَتاَر 

.v َأْن َيْفِرَضُه َعَلْيِه اآلَخُروَن َكام َفَعُلْوا يف َحَياِة َوالِِدِه

آَنَذاَك،  اِم  الشَّ أهِل  عىل  املادِّيِّ  التَّأثرِي  َغَلَبُة  لديِه  َد  َتَأكَّ ُه  َأنَّ ثانِيها: 

نَي  ِصفِّ َمْعَرَكِة  اَن  إِبَّ  - التَّْحِكيم  يف  التَّنَاُزِل  َقِضيَِّة  وانِعَكاُس 

َجنَاَح  ُتِديُن  إَِضافِيٌَّة  ٌة  ِعلَّ َوِهي  أَساِسها،  ِمْن  املواِقِف  - عىل 

امُلِحبِّنَي الِذيَن ألَزُموا اإِلَماَم َقُبول التَّْحِكيم مما أضعَف َموِقَف 

ِعيَّة. ْ الرشَّ

يف  النََّبِويِّ  بِالنَّصِّ  َمْدُعومًا  كاَن  احلََسِن  اإلماِم  موِقَف  أنَّ  ثالُثها: 

ُد  الفصِل بنَي الفريَقنِي امُلْخَتِصمنِي، وال ُيوَجُد َنصٌّ آَخُر ُيَؤكِّ

َسالَمَة امُلَخالِفنَي هلذا املوِقِف بِنَْقِضِه أو إَِداَنتِِه.

َة أهِل الَبيِت ِمَن الِعراِق إىل امَلِدينَِة  رابُعها: أنَّ اإلماَم احلََسَن َحََل كافَّ

ِل امَلَواِقِف َلَديِه ِمْن َأْمِر اخِلالَفِة وامُلِحبِّنَي  َكَمظَهٍر جديٍد لتَحوُّ

يف الِعَراِق إىل األََبِد.

، وما ترتََّب  ِعيَّ خاِمُسها: َأنَّ اجتهاَد اإلماِم احلسنِي، وخروَجُه الرشَّ

 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
ُد َسالَمَة َمنَْهِج � عىل َذلَِك  ِمن استشهاِدِه وَمْن َمَعُه يؤكِّ

ْلَم والظَّاملنَي ِمْن َطَريف اخلَاِذلنَي والَقاتِلنَي؛ لَِقْولِِه  وُيِديُن الظُّ
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ي«. ِة َجدِّ v: »إِّنام َخَرْجُت أِلُْصلَِح ف ُأمَّ

َفاِت املرَحَلِة  إَِذْن - واألمُر كام َذَكرنا - فاإِلَعاَدُة هلَِذِه الَقِضيَِّة يف مؤلَّ

يف  احلََسُن  اإلَماُم  َوَصَفُهم  ِذين  الَّ امَلَراِحِل  ُفَقَهاِء  َرغَبِة  إىل  ُتشرُي  إنَّام 

وصيَّتِِه ألخيِه بِـ »ُسَفهاِء الُكوَفِة« َأْن يكوَن آُل الَبيِت َوُقودًا للثَّوَرِة 

ِمْن  ِدياَناهتم، وأخرَجْتهم  الَبيِت َسالَمَتُهم وَسالَمَة  آَل  َكلََّفْت  تِي  الَّ

َقاِق والنَِّفاِق وما  أرِض امَلِدينَِة - بعَد َأْن آَوْوا إَِليها - إىل أرِض الشِّ

حوهلا ِمْن تِْلَك الباِلِد امُلضَطِرَبِة.

َخَطَر   َ وبنيَّ احتوى  قد   
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��فِ��ي فِْقَه  إنَّ 

ِه منُذ َعْصِ امُلْلِك الَعضوِض حتَّى  تِي ُدبَِّرْت لإلسالِم ُكلِّ املؤامراِت الَّ

ِة  عِص العومَلِة، ولكنَّ هذا العلَم يصاحُبُه َوْعٌي وِدَراَسٌة ملواِقِف األَِئمَّ

ٍد أمجعنَي، وما ترتََّب عىل َهِذِه املواِقِف ِمْن  ِة حُمَمَّ امَلظُلوِمنَي  وحلاِل ُأمَّ

َثَوابَِت وَقَواِعَد ال ُيْمِكُن بأيِّ حاٍل ِمَن األحواِل َأْن َتنُْقَضها الَعَواطُِف 

امُلَتَداِعَيُة،  ُة وال األَُمُم  َ امُلَتَغريِّ امَلَصالُِح  َياِسيَُّة وال  السِّ الُت  التََّحوُّ وال 

ولكْن ُيَصاِحُبُه ُهُدوٌء َوَسِكْينٌَة وِحْفٌظ لِلَمَواِريِث واألخالِق وُحسُن 

ٍف يَفُظ ماَء الَوْجِه وَنَزاَهُة املأكِل واملرَشِب واألَسِة واملجتَمِع  تصُّ

تِي ِهَي أْحَسُن، ويف حاِل الطُّوفاِن وساعاِت الَغَرَق كام هو َحاُل  بِالَّ

 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ِ ��ِو���هَآ

�يْ��ف
������مَّ

� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ
عِصَنا وما َيُدور فيِه، فال يشَء لدى أهِل ��فِ��ي
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�ِع�ىيْ غرُي إنقاِذ ما ُيْمِكُن إنقاُذُه، و »َعَليَك بُِخويَصِة َنْفِسَك«، ألنَّ  �وِ�
ْ
��ل

ٱ
�

ياَنَة  الدِّ يربِِط  الفريَق، ول  وأنَذَر  الطَّريَق  أوَضَح  قد  األعَظَم  املتبوَع 

ومستقبَلَها بَِمْقَتِل أحٍد وال بإسقاِط احلكِم عن مْثِلِه، َبْل َبَسَط األْمَر 

َوْفَق االلتزاِم باألصَلنِي، َوَمِن اجتهَد فأخطَأ فال جناَح علينا وال عليه 

رِي يف  يف أمٍر جُيَْمُع عليه وُيتََّفُق لدى أهِل احلَلِّ والَعْقِد يف إمضاِئِه والسَّ

، وعالُج االختالِف حوَل  َكنَِفِه وثمراتِِه، واجلنوُح قد عرفناُه بالنَّصِّ

القراِر يكُمُن يف مواِقِف األثباِت الُعُدوِل، وال حاَجَة لنا وال لَِغرينا 

َمُن إىل يوِم امَلَعاِد. اٍت َطَواها الزَّ اليوَم يف كشِف أوراٍق وَفْتِح ِمَلفَّ

تِي َيْلَزُم أن ُتفَتَح ِهَي  اُت الَّ تِي جيُب أن ُتكَشَف واملَِلفَّ وإنَّام األوراُق الَّ

ِة - بَِوْعٍي أو بَِغرِي َوْعٍي - للثَّالَثِة احلُلفاِء، َهِذِه  اُت َعامَلتِنَا امُلعاِصَ ِمَلفَّ

تِي َمنََحْت الَعُدوَّ امتاِلَك القراِر وَفرَض َعَواِمِل االستقراِر  العامَلُة الَّ

ًا  َرنا َموالَنا ِمْن َذلَِك، وأفَرَد َلُه امُلْصَطَفى ى فِْقهًا َخاصَّ َبْعَد َأْن َحذَّ

اَعِة)1(. يِن بَِعالماِت السَّ ُيْعَرُف يف أركاِن الدِّ

ينِيَِّة  الدِّ واألحزاِب  امُلَقنََّعِة  يَعِة  والشِّ امُلَصنََّعِة  نَِّة  السُّ َموِقُف  أيَن 

وفِيَُّة  املذَهبِيَُّة والصُّ َوَحتَّى  َسِة)2(،  امُلَترتِّ ِة  الِفَئِويَّ عاِت  امُلَسيََّسِة والتََّجمُّ

)1( وهبام - أي: َبْعَد َما َحَصَل هلام ِمْن َحَواِدَث - وما كاَنْت ِمْن َمَواِقَف.

َسُة ، أي : امُلحَتِميُة داِخَل امُلجَتَمَعاِت املتناِقَضِة. )2( املترتِّ

أوراق العاملة فينا 
جيب أن تكشف 
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اهنياٍر  ِمن  ى  َكَشَفُه  وما  وفِْقهها،  اَعِة  السَّ عالمات  من  امُلَتنَافَِسُة 

وإحباٍط وُغَثاٍء َوَوَهٍن؟

هراِء،  الزَّ وفاطمَة  اهللِ،  ًا يف رسوِل  َحقَّ  ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ٱ �ةِي  �يمَّ ِ

��فِ��ي َنْحُن  َلنَا  إنَّ 

، وآِل  ْ
�ِع�ىي �وِ�

ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ وعيلِّ بِن أيب طالٍب، واحلسِن واحلسنِي، ��ِو���هَآ

ِة،  ِديَّ ِة، واألخالِق امُلَحمَّ نَِّة، والنُُّبوَّ الَبيِت أمجعنَي، ويف الكتاِب والسُّ

طوَن يف معاجلَِة القضايا  ولكنَّنا ال َننَْهُج ما هنََجُه امُلْفِرُطون وال امُلَفرِّ

وهم  أنُفسهم،  الَقاَدِة  اَدِة  السَّ َمنَْهَج  َننَْهُج  وإنَّام  املواقف،  وحتليِل 

بالرتتيب: 

النبيُّ األكرُم ى ومواقُفُه األخالِقيَُّة امُلرَتبَِطُة برِِشْيَعتِِه   -1

العال  يف  ِة  الَعامليَّ َياَسِة  السِّ َثَمراِت  إىل  إشارٌة  َعِة  املصنَّ ِة  نَّ السُّ ومفهوُم 

ِة، وكيَف  ِة احلقيقيَّ نَّ السُّ َقراِر اخِلالَفِة احلامي ملنَهِج  اإلسالميِّ بعَد ُسُقوِط 

ِة( بأسلوٍب مسيٍَّس - أي: ُمصنٍَّع -  نَّ َتمَّ بعَد َذلَِك  إجياُد مفهوِم )أهِل السُّ

ِة يف  نَّ ِة ليصبَِح أهُل السُّ نَّ ِف( عن مفهوِم أهِل السُّ تنَفِصُل به )مدَرَسُة التََّصوُّ

ِة حَلَة منهِج )الَقْبِض والنَّْقِض يف جزيرِة الَعَرِب(. واقِع احلياِة الُغَثائِيَّ

تِي متارُسها  الَّ ِة  ِقيَّ والتَّ ِم  َكتُّ التَّ إىل  إشارٌة  َفُهو  َعِة  امُلَقنَّ يَعِة  الشِّ وأما مفهوُم 

َعٍة،  ُمَقنَّ بأساليَب  واإلسالميِّ  العريبِّ  الواقِع  الكتساِح  ِع  التشيُّ َمَدارُس 

عالماٌت،  ِة  فللَمَحبَّ َعَدِمها،  أو  الَبْيِت  آلِل  تِِهم  حمبَّ عن  َظِر  النَّ ِف  بَصْ

َعِة ِدالالٌت، واهلُل َغالٌِب عىل أمِرِه. ياَسِة املقنَّ وللسِّ

إننا ال ننهج 
منهج املفرطني ف 

املعاجلة وتليل 
املواقف، بل منهج 

السادة القادة 
أنفسهم
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واألُِس  األفراِد  بنَي  الَعالَقِة  بِنَاِء  أساُس  َوِهَي  اِء،  الَغرَّ

عوِب. وامُلْجَتَمعاِت والشُّ

َمتِهم - من حيُث االهتداُء  اخللفاُء األربعُة: ويأيت يف ُمَقدِّ  -2

ِة بِنَا  الِت اخلاصَّ واالقتداُء بُِسنَِن امَلَواِقِف - إماُم التََّحوُّ

يف  وجوُدُه  كاَن  الذي   »v عيلٌّ  »اإلماُم  الَبيِت  آَل 

للِخالَفِة،  َوَنْصًا  َوَعونًا  َثَباتًا  احلَِرَجِة  املرحَلِة  َهِذِه 

تِي قاَل عنها - إِْن َصحَّ ما قيل َعنُْه -  َساَلِة الَّ وَسنَدًا للرِّ

َحاَبِة ويسأُلُه  َأَماَم َأَحِد الصَّ وهو يِذُف َنْعاًل كاَن بَِيِدِه 

َعْن ِقيَمِة النَّْعِل، فقاَل: ال ِقيَمَة َلُه، قال: »إِنَّ اهللَ َلَيْعَلُم 

ًا أو َأْدَفَع  ا َأَهمُّ ِعنِْدي ِمْن ِخالَفتُِكم، إال أْن ُأِقيَم َحقَّ أنَّ

باطاًِل«)1(.

قد  اإلماماِن  َوَهذاِن  احلَُسنُي:  واإِلَماِم  احلََسُن  اإلماُم   -3

ِة ُعمومًا، وهبِام اْنَقَطَع  مَجعا َبنَي امُلعاِدَلنِي يف اختباِر األُمَّ

َدِت  َأكَّ ُربَّام  بل  ماِرهيا،  إىل  األموِر  عوَدِة  يف  َجاُء  الرَّ

تِي عاُصوها  الَّ للَمَراِحِل  امُلَصاِحَبُة  ُة  النََّبِويَّ النُّصوُص 

ِة ِمْن ِجَهٍة، والنََّظَر بُِعْمٍق إىل َما  َفَشَل امُلَحاَوالِت اجلَادَّ

)1( رشح »هنج البالغة« )2: 150(.

 v اإلمام عيل
هو إمام االهتداء 

واالقتداء من 
حيث سنن 

املواقف ف مرحلة 
اخللفاء الراشدين
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ٍ يف َشأِن الَقَراِر َوإَِعاَدِة  ٍل وَتَغريُّ َتَرتََّب عىل َذلَِك ِمْن حَتوُّ

 ِ
�ةي �يمَّ ِ

��فِ��ي أتباِع  ِمْن  اجلميُع  َفاْنَصَف  ُخصوصًا،  َتْرتِْيبِِه 

بالَقراِر  االشتغاِل  مسأَلِة  عن   
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�  ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ

وامُلَطاَلَبِة به إىل بِنَاِء َعَواِمِل االْستِقَراِر املرشوِع يف َجَسِد 

متاُسِك  ِمْن  ِحْفُظُه  ُيْمِكُن  ما  وحفِظ   ، املتداعي  ِة  األُمَّ

ياَنِة، َوَقْد فعُلوا. الرشيَعِة والدِّ

ٌة عىل اجلميِع بعَد  اإلماُم عيلٌّ زيُن العابديَن، وهو ُحجَّ  -4

َوُهَو أصُل املقصوِد من  c وَأْرَضامها،  احلَسننَِي 

َعَدَدًا  َأْنمى   ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ٱ �ةُي  �يمَّ ِ

v: »��فِ��ي َمُقولة اإلماِم عيلٍّ 

إليِه  َذَهَب  فيام  ُتنا  ُحجَّ ُقْلنَا  كام  َوُهَو   ، َوَلَدًا«)1(  وأكثُر 

احلوَن بَِحَضَموَت وما َذَهَب إليِه َمْن َقبَلُهم  أسالُفنَا الصَّ

َسَلَف  إذ ال  والِعَراِق،  َرِة  امُلنَوَّ َة واملدينِة  بَِمكَّ أقواٍم  ِمن 

ِ غرُيهم يف سابِق الَعْهِد َبْعَد َمْن 
�يْ��ف

������مَّ
� �ةِي �ٱ �يمَّ ِ

��فِ��ي َلنَا َنْحُن 

ِة، فاإلماُم عيلٌّ زيُن  ِة األََبِويَّ َذَكرَناُهم ِمْن أصولِنا الِفْكِريَّ

الَبيِت،  آِل  ملدرسِة  الاّلِحِق  التَّاِريِخ  ُمَهنِْدُس  العابديَن 

املعترَبِة،  ِعيَِّة  ْ الرشَّ ومواقِفها  ِة  الفكِريَّ أصوهِلا  وأحُد 

تقدم عزوه ص7 املطلع األبوي يف بداية الكتاب.  )1(
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ْن َجاَء ِمْن بعِدِه َراِغبًا يف الثَّوَرِة ِضدَّ  بصِف النََّظِر َعمَّ

لدى  َمَقاِييُسها  هلا  ُأخرى  َنَظٍر  ُوجَهُة  َفتِْلَك  الظَّاملنَي، 

ُفَقهاِئها، وال ُننِْكُرهم وال ُنْقِصيهم ِمْن َموِقِف احلََرَكِة، 

نَا لو  ًة لنا وال لَِغرِينا، َبْل إِنَّ َلِكنَُّهم َليُسوا َبِدياًل وال ُحجَّ

ْلِم والظَّاملنَي َفَلْن نقبَل  َقبِْلنا ِمْن َبْعِضِهم الثَّوَرَة عىل الظُّ

تِي َرَكنُوا إليها يف إفساِد  َفْلَسَفَة امَلَواِقِف الَّ ِمْن أتباِعهم 

انتقاِل  َسالَمِة  وإبطاِل  اِشَدِة،  الرَّ بِاخلاَلَفِة  ِة  األُمَّ َعالَقِة 

اخِلالَفِة  إىل عِص  َساَلِة  الرِّ ِمْن عِص  الَقَراِر اإلسالميِّ 

اِشَدِة، فهذا عنُي االْختاِلِف وأساُس اخِلالِف. الرَّ

ونحُن يف مدَرَسِة حضموَت - وهي ُجْزٌء ِمْن َمدَرَسِة امَلنُْسوبنَِي 

مرَحَلِة  يف  الطَّاِعنََة  اإلسالميََّة  امَلَداِرَس  ُنَخالُِف   -  ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ

��ِل�فِ��ي

خيصِّ يف  أِي الشَّ اِشَدِة، َمَع أنَّ َبْعَض األفَراِد ِمْن َحََلِة الرَّ اخِلالَفِة الرَّ

ًة ِمْن َيرَغُبون يف التَّعبرِي عن َعَواطِِفهم  )مدَرَسِة َحضَموَت( وخاصَّ

حاَبِة  اجلَيَّاَشِة ِضدَّ مَرَياِت امَلَراِحِل التَّاِرخييَِّة قد َوَقُعوا يف بعِض الصَّ

اِشَدَة ول  امَلنُسوبنَي إىل مرَحَلِة )الطُّلَقاِء( لكنَّهم ل خيِدُشوا اخلالفَة الرَّ

يتناَوُلوا اخلُلفاَء األربعَة كَتنَاُوِل أهِل التَّفِريِط واإلفَراِط.

األفراِد،  بعِض  لدى  ْخِصيََّة  الشَّ اآلراَء  َتَتَجاَوُز  ال  كلُّها  وَهِذِه 

فكرة الثورة هلا 
مقاييسها عند 
فقهائها ، وال 
ننكرهم وال 

نقصيهم ؛ لكنهم 
ليسوا بديال وال 
حجة لنا أو لغرينا

نحن ال نطعن ف 
مرحلة اخلالفة 
الراشدة وال ف 
سالمة انتقال 

القرار اإلسالمي 
من عص الرسالة 

إليها
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ًة عن مدَرَسِة حضموَت ُكلِّها، ألنَّ مدَرَسَة حضموَت  َ وليسْت ُمَعربِّ

الَمِة كابِرًا عن  َلُة عىل َمنَْهِج السَّ هلا ثوابُِتها امُلَتَواَرَثُة وقواِعُدها املتأصِّ

املهاِجِر،  اإلمام  إىل  ومنه  ِم،  املقدَّ الفقيِه  إىل  إماٍم  عن  وإمامًا  كابٍر، 

ِة األكابِر إىل اإلماِم عيلٍّ زيِن العابديَن، َوَقْد ميَّز اإلماُم  وِمنُْه إىل األِئمَّ

اإليضاَح  وزاد  الَعْينِيَِّة،  قصيَدتِِه  يف  امَلنَْهِجيَّ  التََّسْلُسَل  هذا  اُد  احلدَّ

بُن زيٍن احلََبيشُّ يف »رشِح  يُِّد أحُد  السَّ العالَمُة  بيانًا اإلماُم  َح  والرشَّ

العينيَّة«، فلرياَجْع.
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يِف )عيلٌّ زيُن العابِِديَن( بقيَُّة السَّ

ٌم وِعبَاَدٌة
ْ
َجاَعُة الُمثىْٰل.. َدْعَوٌة وِعل  الشَّ

باحلََركاِت  تزَخُر  متمعاٍت  يف  العابِديَن  َزيُن  عيلٌّ  اإلماُم  عاَش 
ِمْن  فيها  بام  َعِة  امُلَتنَوِّ واالجتامعيَِّة  ِة  واالقتصاِديَّ والثَّقافِيَِّة  ياِسيَِّة  السِّ
ُظْلٍم ِسَياسٍّ وَثَراٍء اقتصاِديٍّ وَتَرٍف اْجتاِمعيٍّ وسرٍي إىل اهللِ باحِلْكَمِة 
، َوَمَع َهِذِه املتناقضاِت يف  عبِيِّ األََبِويِّ وامَلوِعَظِة احلََسنَِة يف التَّيَّاِر الشَّ
من  ختلَُّصوا  َوَقْد  بالَفْخِر  يشعروَن  موُز  والرُّ الَقاَدُة  كاَن  الَواِقِع  هذا 

ماِء والثَّأِر إىل َحدٍّ ما. أضداِدهم وَهَدَأِت املطاَلَبُة بالدِّ
ويف َهِذِه احِلْقَبِة كاَن اإلماُم عيلٌّ زيُن العابديَن يقَرُأ سطوَر الواِقِع 
ِة وعالِئُم احلُْزِن باِدَيٌة عىل الَوْجِه  ِة وسِّ النُُّبوَّ واملستقَبِل بعيوِن األُبوَّ
الويضِء الَوُقوِر، وُكلَّام سأَلُه الَقوُم عن حزنِِه الَباِدي قاَل هلم: »كيَف 
بيتي  أهِل  ِمْن  وسبعنَي  بِْضَعًة  رأيُت  َوَقْد  قلبي  عن  احلزُن  يذَهُب 

ُيْقَتُلوَن أماَم عينِي؟«.
اِهُد الواعي يرُسُم يف الَواِقِع مدَرَسَة )فقِه  وأخذ اإلماُم العابُِد الزَّ
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ِحيح، إذ أشاَح عِن الظَّاملنَي وجَهُه،  ( عىل وجهها الصَّ ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ

��فِ��ي

ْعَوِة إىل اهللِ، وَبَدالً  عوَب يف مواِقِع الَعَطاِء والِعْلم والدَّ واستقبَل الشُّ
ِمْن َأْن جَينَِّدُهم يف احلروِب والقتاِل َجنََّدُهم حلفِظ َأَماَنِة الِعْلِم والَعَمِل 

وُحْسِن االمتثاِل.
قال يف كتاِب »َمْن ال يُضُه اخلطيُب«: »كاَن اإلماُم زيُن العابديَن 
األصيَلِة  اإلسالميَِّة  الثَّقاَفِة  وَبثِّ  االجتامعيِّ  الَوعِي  لنرِش  ى  َيَتَصدَّ
َب  وهيذِّ األفكاَر  لينرَي  واملعِرَفِة  والعلوِم  احلكَمِة  ينابيِع  وتفجرِي 
وُبنَاُة  الِفْكِر  عاملَِقُة  ملدرستِِه  فانَتَسَب  النُّفوَس،  وُيَريب  األخالَق 

احلََضاَرِة اإلسالميَِّة«.
إذا  إال  َة  َمكَّ إىل  خيُرُجون  ال  اُء  الُقرَّ »كاَن  امُلَسيَِّب:  بُن  سعيُد  قال 

َخَرَج عيلُّ بُن احلسنِي، َفَخرَج وَخَرْجنا معه ألُف راكٍب«.

ِفنَي(  اِء( يف َذلَِك العِص ُيقابُِل َكِلَمَة )العلامِء وامُلَثقَّ ومصطلُح )الُقرَّ
اِئَح امُلَتَعلَِّمَة  َفَة والرشَّ َبَقَة امُلَثقَّ يف وقتِنَا احلارض، ومعنى َذلَِك  أنَّ الطَّ
ُدُروِسِه  ِمْن  فيستفيدوَن  العابِِديَن،  زيِن  اإلماِم  حول  َتْلَتفُّ  كاَنْت 
العلميَِّة:  اإلماِم  ملَِدرَسِة  املنتسبنَي  أشَهِر  َوِمْن  وحمارضاتِِه وتعاليِمِه. 
ومقاتٌل،   ، واألوزاعيٌّ ونافٌع،   ، ُعَيْينََة  بُن  وسفياُن   ، هِريُّ الزُّ
 ، األنصاريُّ اهللِ  عبِد  بُن  وجابُر  حنَبَل،  بُن  وأحُد   ،  والواقديُّ

وسعيُد بُن املسيَِّب، وسعيُد بُن ُجَبرٍي، وغرُيُهم.

َجنَّد اإلمام عيل 
زين العابدين 

الشعوب حلفظ 
أمانة العلم 

والعمل

مصطلح )القراء( 
ف عص األئمة 

كان يعني )النخبة 
املثقفة(



66

ْن َأَخَذ عنُه  وكلُّ هؤالِء أخُذوا عن اإلماِم عيلٍّ زيِن الَعابِديَن أو عمَّ

وَتْشَهُد  املرشوِع،  ِط واالْعتَِداِل  والتََّوسُّ الَمِة  السَّ َمنَْهَجُه يف  وهَنَُجوا 

. تِي َنرُشوها يف العال اإلسالميِّ بَِذلَِك  مذاهُبُهم اإلسالميَُّة الَّ

َأَر هاِشِميًَّا أفضَل منه ، وما رأيت أحدًا أفقه  قال الزهريُّ فيه: ل 

بُن  َيى  َيْ وقال  طاَعًة)1(،  وأحسنَُهم  البيت  أهل  أقصد  كان  منه، 

شيبَة:  أيب  ابُن  وقال  باملدينِة)2(،  تركُتُه  هاشميٍّ  أفضَل  كاَن  َسِعْيٍد: 

عن  أبيِه  عن  احلسنِي  بِن  عيلِّ  عن  الزهريُّ  ُكلِّها:  األسانيِد  أصحُّ 
 

عيلِّ بِن أيب طالٍب)3(.

عنَد  ُكنَّا  قال:  برِي  الزُّ أيب  عن  َذلَِك  ُأثِّر  كام  ى  به   َ َبرشَّ  َوَقْد 
كنُت  فقال جابٌر:  احلسنِي،  بُن  عليه عيلُّ  َفَدَخَل  اهللِ،  عبِد  بِن  جابِر 

ُه إليه  عنَد رسوِل اهللِ ى َفَدَخَل عليِه احلسنُي بُن عيلٍّ  v َفَضمَّ

 ، وقبََّلُه وَأْقَعَدُه إىل جنبِِه ُثمَّ قال: »ُيوَلُد البني هذا ابٌن ُيقاُل له : عيلٌّ

ُمنَاٍد من ُبطنَاِن الَعرش - أي : من َوَسِط   إذا كاَن يوُم القيامِة نادى 

»حلية األولياء« )3: 214(.  )1(

»الطبقات الكربى« )5: 214(.  )2(

)3( »هتذيب التهذيب« )7: 269(.
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العرش -  لَِيُقْم َسيُِّد العابديَن، فيقوُم«)1(.

وطوِل  وِعْلِمِه  وحلِمِه  ألخالِقِه  التَّنَاُوَل  اِجُم  الرتَّ أشبعِت  َوَقْد 

واحرتاِم  قدِرِه  وجالَلِة  وَتَواُضِعِه  َوَوَرِعِه  استقاَمتِِه  وحسِن  ِعبادتِِه 

ِة الَفرْزَدِق وِهشاِم بِن عبِد امَلِلِك إشارٌة واضحٌة  املسلمنَي َلُه، ويف ِقصَّ

إىل ما قد َوَصَل إليه اإلماُم عيلٌّ زيُن العابديَن ِمْن رَشِف التَّقِدير أماَم 

ِف املاديِّ الذي َخَذَل هشامًا َساَعَة االختباِر، فقد ُحِكَي: »أنَّ  َ الرشَّ

هشاَم بَن عبِد امَلِلِك َحجَّ ُقبيَل ِخالَفَتِه، فكاَن إذا أراَد استالَم احلجِر 

ُقوا عنُه إجالالً  ُزوِحَم عليه، وإذا دنا عيلُّ بُن احلسنِي ِمَن احلََجِر تفرَّ

الفرزَدُق  َعَرَفُه. وكان  فام  َمْن هذا؟  وقال:  لذلك هشاٌم  َفَوِجَم  له، 

حارضًا ، فثار َغَضبًا هلل ولرسوله ، وأنشَد: 

ِذي َتْعِرُف الَبْطَحاُء َوْطَأَتُه واحلََرُم َهَذا الَّ واحِللُّ  َيْعِرُفُه   والبيُت 
ِهُم ُكلِّ اهللِ  ِعباِد  خرِي  ابُن  هذا 

 
الَعَلُم الطَّاِهُر  النَِّقيُّ  التَِّقيُّ   َهَذا 

َقاِئُلَها َقاَل  ُقَريٌش  َرَأْتُه  الَكَرُم إَِذا  َينَْتِهي  َهَذا  َمَكاِرِم   إىل 
َراَحتِِه ِعرَفاَن  ُيْمِسُكُه  َيَكاُد 

 
َيْسَتِلُم َجاَء  ما  إذا  احلَطِيِم   ُركُن 

َمَهاَبَتِه ِمْن  َيْبَتِسُم ُيْغيِض َحَياًء وُيْغَض  ِحنَي  إال  ُيَكلَُّم   فام 

)1( رواه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« 370/41  .

قصته مع هشام 
ابن عبدامللك 

وقصيدة الفرزدق 
املشهورة
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َهَذا ابُن َفاطَِمٍة إِْن ُكنَْت َجاِهَلُه
 

ُختُِموا َقْد  اهللِ  َأْنبَِياُء  ِه  بَِجدِّ
 

بسببها،  الفرزدق  وُحبَِس  املعنى،  واسعة  النَّْظم  طويلة  وهي 

ُقْلُت  ما  وقال:  ها  َفَردَّ َوَعونًا  ِصَلًة  العابِديَن  زيُن  عيلٌّ  إليِه  وَأْرَسل 

ي َعَلْيَك مَلا  َذلَِك  إال غضبًا هلل ولرسوله، فردها عيلٌّ إليه وقال: »بَِحقِّ

َقبِْلَتَها َفَقْد َعِلَم اهللُ نِيََّتَك َوَرَأى َمَكاَنَك« َفَقبَِلَها)1( .

الَعُضوض  الَقَرار  ِمَن  بَِمَواِقِفه  العابديَن  زيُن  عيلٌّ  اإلماُم  َخ  ورسَّ

ًة ذاَت أبعاٍد قال فيها اإلماُم احلداُد:  ًة َنَبِويَّ وَحََلتِِه َمْدَرَسًة َأَبِويَّ

ِع ِمْثَل اإلماِم عيلِّ َزيِن العابديــ امُلَتَخشِّ امُلَتَبتِِّل  القانِِت  ـَن 
 

ُشْغَلُه  ِة  األُمَّ ِمَن  األَوَسِع  للِقَطاَع  وِخْدَمَتُه  اهللِ  إىل  فَِراَرُه  قد جعَل 

اِغَل، فكاَن لإلسالِم هبذا َأْنَفُع الَعَواِئِد وَأْفَضُل امَلَقاِصِد. الشَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي  438/6  .
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 v  َمْدرََسُة الماِم َعيلٍّ زيِن العابديَن

وَْسِط 
َ ْ
َمْدرََسُة ٱنلََّمِط ٱل

ِف،  ْهِد والتََّصوُّ بمواقِف اإلماِم عيلٍّ زيِن العابديَن َبَدَأْت َمْدَرَسُة الزُّ

اِع والنِّزاِع عىل الَقَراِر، َفُهَو   َوبِِه أيضًا ُختَِمْت وُحِسَمْت َقِضيَُّة الصِّ

v ِمْفَصٌل هامٌّ يف الَفْصِل بنَي مرحلَتنِي: 

آِل  ِمْن  ِة  األَِئمَّ ووقوِف  ِة،  والنُُّبوَّ اخِلالَفِة  اجتامِع  مرَحَلِة  األوىل: 

ِضْمَن  أو  ذاتِِه  الَقَراِر  حُميِط  الَقراِر، سواًء يف  َمَواِقِع  الَبيِت يف صدر 

داِئَرتِِه بامُلَشاَرَكِة وامُلَواَفَقِة.

بكٍر  أليب   v عيلٍّ  اإلماِم  ُمباَيَعِة  ِمْن  املرَحَلُة  َهِذِه  َبَدأْت  َوَقْد 

ِديِق v َوَحتَّى َتنَاُزِل اإلماِم احلََسِن بِن عيلٍّ v ومقَتِل  الصِّ

. v ٍّاإلماِم احلسنِي بن عيل

ِة، وتبَدُأ بَِمقَتِل اإلماِم  الثَّانَِيِة: َمرَحَلِة انقساِم وانفصاِم اخِلالَفِة َعِن النُُّبوَّ

احلسنِي v حتَّى اليوَم، وإىل َأْن َيْقيَض اهللُ أمرًا كاَن مفُعوالً.

نِي داِخَل مدَرَسِة  َوَقْد َتَرتََّب عىل هاتنِي املرَحَلَتنِي بروُز َموِقَفنِي َهامَّ

مرحلة اجتامع 
اخلالفة والنبوة

مرحلة انفصام 
اخلالفة عن النبوة
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آِل الَبْيِت: 

ْهِد َوَعَدُم امُلَطاَلَبِة بِاحُلْكِم ُل: َمْدَرَسُة الزُّ املوِقُف األَوَّ

وبدأْت َفاِعِليَُّتها بَِمواِقِف اإلماِم احلََسِن وعيلٍّ زيِن العابِِديَن َوَمْن 

ِة عىل هذا امَلْبَدأِ . جاَء ِمْن بعِدِه ِمَن األَِئمَّ

ٍد  حممَّ واإلماِم  طالٍب،  أيب  بِن  عيلِّ  ابِن  احلَنَِفيَِّة  بِن  ِد  حمُمَّ كاإلماِم 

واإلماِم  الكاظِِم،  موسى  واإلماِم  اِدِق،  الصَّ َجْعَفٍر  واإلماِم  الَباِقِر، 

واإلماِم   ، الَعْسَكِريِّ احلََسِن  وَأيب  الَكاظِِم،  ُموَسى  ابِن  َض  الرِّ عيلٍّ 

. عيلٍّ الُعَرييضِّ

َة ُثمَّ َرَجَع  ِد بِن َجْعَفٍر بَِمكَّ َل األمِر َمَع أخيِه حُمَمَّ ُه َخَرَج َأوَّ وُذِكر َأنَّ

َعْن َذلَِك.

ٍد،  ، واإلماِم عيسَى بِن حُمَمَّ ٍد النَّقيِب بِن عيلٍّ الُعَرييضِّ واإلماِم حُمَمَّ
واإلماِم امُلهاِجر أحَد بِن ِعيسى . 

ِخالَل  َمنَْهِجِهم  وأتباِع  وَأْحَفاِدِهم  أبناِئِهم  ِمْن  َتبَِعُهم  َوَمْن   

َداِخَل  ِة  األُمَّ ُقُلوَب  جيمُعوَن  والَعبَّاِسيَِّة..  ِة  األَُمِويَّ امَلْرَحَلَتنِي 

الِعْلِم  َثَوابِِت  َمَع  ِة  ِديَّ املحمَّ األخالِق  َثَوابِِت  عىل  وَلَتنِي  الدَّ َداِئَرِة 

ما  مُانِبنَِي  الِعْلِم،  ألهِل  ُمَسانِِديَن  وحْفظِها،  وإشاَعتِها  ِعيِّ  الرشَّ

 

 اْسَتَطاعوا أهَل النُُّفوِذ واحلُْكِم إال فيام َتُِب فيِه امُلنَاَصَحُة، َوُهْم - أي: 

موقف الزهد 
ف احلكم وعدم 
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ُمراَقٍب  أو  َمْسُجوٍن  أو  ُمَطاَرٍد  َبنَي  امَلْرَحَلَتنِي  هاَتنِي  الَبيِت - يف  آُل 

َوِهَي  الَبيِت،  آِل  بَِحقِّ  وقائٍم  الَبْلَوى  عىل  صابٍر  بنَي  أو  ُمَهاِجٍر،  أو 

َل َمَظاِهِر  َنْت َأوَّ تِي َفَصَلْت بنَي َقراِر احلُْكِم وبنَي قراِر الِعْلِم، َوَكوَّ الَّ

)النَّْقِض( َو )الَقْبِض( يف ُصوَرتِِه األُوىل.

املذَهبِيَِّة، وكانْت عىل  َثَوابُِت  اِخِب  الصَّ اخِلَضمِّ  َنْت يف هذا  وَتَكوَّ

أقساٍم: 

اإلسالميِّ  ِع  الرشَّ ِعْلِم  َحََلِة  ِمْن  واجلامَعِة  الُسنَِّة  أهُل  مذهُب 

آُل  بِه  َريِضَ  بام  اِضنَي  الرَّ ى،  النَّبِيِّ  إىل  املتَِّصِل  نَِد  بالسَّ اآلِخِذيَن 

اإلماِم  َمْذَهِب  عن  امُلنَْبثِِق  املعتِِدِل   التََّشيُِّع  َمْذَهُب  َوِمنُْهم  الَبيِت، 

ِمَن  عنُهم  أخَذ  َوَمْن  اِدِق  الصَّ َجْعَفٍر  اإلماِم  وَمْذَهِب   ، عيلٍّ بِن  زيِد 

العابِِديَن،  َزيِن  َعيلٍّ  اإلماِم  َمنَْهِج  َعْن  اآلِخِذيَن  امُلْعَتِدلنَي  الُعَلامِء 

ٍد  حممَّ واإلماِم  َطالٍِب،  أيب  بِن  َعيلِّ  ابِن  احلَنَفيَِّة  بِن  ِد  حممَّ واإلماِم 

ِة والُعَلامِء  اِدِق، َوَمْن يف َداِئَرهتِم ِمَن األِئمَّ الباِقِر، واإلماِم جعفٍر الصَّ

تَِّة:  امَلَذاِهِب اإلسالميَِّة السِّ ُأُسِس  َض عنُهم ُظهوُر  واألعالِم، ومتَخَّ

ُة، اإِلَماِميَُّة. ْيِديَّ افِِعيَُّة، احلَنَْبِليَُّة، الزَّ احلَنَِفيَُّة، املالِِكيَُّة، الشَّ

امَلوِقُف الثَّان: َمْدِرَسُة اخُلروِج امُلَسيَِّس عىل امُلْلِك الَعُضوِض وامُلَطاَلَبِة بِالَقَراِر

، َول  َمِويِّ اِع الدَّ وكان بروُزها يف َأَشدِّ َمَراِحِل االضطراِب والصِّ

مذهب أهل السنة 
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َيَتَهيَّْأ لِِرجاهِلا الَبَقاُء واالْستِقَراُر، َحيُث إِنَّ َغالَِب َحََلِة امَلنَْهَجنِي كاُنوا 

اِم  ُحكَّ َمَع  الَعْسَكِريِّ  اِع  َ الصِّ أو  الِفْكِريِّ  اِع  بالصِّ امُلْشَتِغلنَي  ِمَن 

امُلْلِك الَعُضوِض.

إىل  َلْت  حتوَّ اِدِق  الصَّ َجْعَفٍر  اإلَماِم  َوَفاِة  ُبَعْيَد  اإلِماِميَُّة  فاملدَرَسُة 

للُمْلِك  ِة  والِفْكِريَّ َياِسيَِّة  السِّ امُلَعاَرَضِة  ألشتاِت  َجاِمَعٍة  َمْدَرَسٍة 

ُة أهِل امَلَواِقِف  الَعُضوِض إال َمْن َرِحَم اهللُ، وانطوى حتَت اسِمها كافَّ

َعِة ِمْن َسَبِئيٍَّة َتَسْلَسَلْت َمَواِقُفها ِمْن عهِد ُعْثامَن v ، وُغالٍة  املتنوِّ

كاَن هلْم َدْوٌر َخطرٌي يف ترسيِخ اإلفراِط والتَّفِريِط يف امَلْذَهِب اإلماميِّ 

َمْبَدأ  وأخَذْت   ، ياسِّ السِّ والَعبَّاسِّ  األَُمِويِّ  املنَهِج  ِضدَّ  َياسِّ  السِّ

الِفْعِل وَردَّ الِفْعِل.

َمْن  َبِة  امُلَتَشعِّ ومدرَستِهم  اإِلَماِميِّ  امَلْذَهِب  َفِفي  َوَذاَك  هذا  َوَمَع 

واحلََرَكَة  الَغالَِب  وَت  الصَّ ولكنَّ  واالْعتَِداِل،  ِط  التوسُّ هنَج  َينْحى 

ياسِّ ِهَي لَِطَرِف اإِلْفَراِط والتَّْفِريط ،  ْعبِيِّ والسِّ الَفاِعَلِة يف الَواِقِع الشَّ

نَِّة امُلَسيََّسِة اليوَم. كام ُهَو يف َمْظَهِر َأْهِل السُّ

وخَتَاَذَل  ِة،  الَعْسَكِريَّ باملعاِرِك  أيضًا  اشتغلْت  ُة  يِديَّ الزَّ واملدَرَسُة 

ُهم اإلماُم َزْيٌد  َع عنها َمْن َسامَّ أتباُعها َعْن اإلمام زيٍد حتى ُقتَِل، وَتَفرَّ

افَِضِة، َوُهُم الِذيَن اْنَطووا فيام َبْعُد يف املدَرَسِة اإلماميَِّة، واضطرَب  بالرَّ

املذهب اإلمامي

املذهب الزيدي
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ًة ُأْخرى يف أعايل الَيَمِن، َوِمْن َثمَّ َبَرَزْت  فيها األمُر حتَّى ُظُهوِرها َمرَّ

وَمْذَهبِيٍَّة  ِسَياِسيَِّة  أبعاٍد  ذاُت  مدرسٌة  واإلسالميِّ  العريبِّ  الواِقِع  يف 

ٍة َتْعَتِمُد يف أصوهلا ُمْسنََد اإلماِم َزْيٍد v وتدُعو إىل  ٍة ُمْسَتِقلَّ َزْيِديَّ

َنْت هلا  َلَمِة وَحََلِة امُللِك الَعُضوِض آَنَذاَك، حتَّى تكوَّ الثَّوَرِة ِضدَّ الظَّ

ْت بنَي الظُّهوِر واخلُُفوِت عىل مدى قروٍن  ٌة استمرَّ ٌة َخاصَّ دوَلٌة َزْيِديَّ

ياسِّ وقواِسُمها املشرَتَكُة َمَع  كثريٍة وهلا فِْقُهها اخلاصُّ يف النَّهِج السِّ

مذهبِيًَّة  َداٍت  تفرُّ هلا  أنَّ  كام   ، امَلْذَهبِيِّ فِْقِهها  يف  واجلَاَمعِة  نَِّة  السُّ أهِل 

َياِسيَِّة َمَع قياِم َثوَرِة  ًة، َوَقِد اْنَتَهْت َهِذِه املدَرَسُة يف ُصوَرهتِا السِّ َخاصَّ

الَيَمِن يف ِسْبَتْمرَب 1962م وَبِقَيْت يف صوِرهتا املذهبِيَِّة املحُدوَدِة.

مذاهُب إسالِميٌَّة ُأْخرى

 ، ومنها َمْذَهُب اخلََواِرِج الذي آَل إىل ما ُعِرَف بامَلْذَهِب اإِلَبايضِّ

ِجَهٍة،  ِمْن  الَعضوِض  امُلْلِك  اِم  ُحكَّ َمَواِقِف  عىل  َناِقاًم  َمْذَهَبًا  وكاَن 

»ال  ِشَعاَر:  ُمتَِّخَذًا  ُأْخرى،  ِجَهٍة  ِمْن  الَبيِت  آِل  َمنَْهِج  عىل  َوَناِقاًم 

ُكلِّ  ِضدَّ  والثَّوَرَة  والِقَتاَل  والتَّْكِفرَي  الَقْتَل  وُملَتِزمًا  هللِ«،  إال  ُحْكَم 

ِضدَّ  سياسيٍَّة  فِْعٍل  ِة  َكَردَّ جاَء  َوَقْد   ، امَلْذَهبِيِّ لإلسالِم  َينَْتِسُب  يشٍء 

امُللْك الَعُضوِض ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى، وكاَن  التَّحكيِم ِمْن ِجَهٍة، وِضدَّ 

َبَعَد  ًة  الالَِّحَقِة وَخاصَّ َمَراِحِلِه  َوَلِكنَُّه يف  والِقَتاِل،  الِح  بِالسِّ انتشاُرُه 

مذهب اخلوارج
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َذ َبْعُض ُعَلامِئِه َمَواِقَف أكَثَر  ِة يف َنَواِحي ُعامَن اختَّ ِن َدْوَلتِِه امُلعاِصَ َتَكوُّ

ِب  اْنِفَتاحًا وُمالَءَمًة َمَع الواِقِع اجلَديِد، وَزاَل عنُهم كثرٌي ِمَن التََّعصُّ

امَلوُروِث ِضدَّ امُلسِلِمنَي.

الَفْلَسِفيِّ  الِفْكِريِّ  ِف  َ الرتَّ مذاِهِب  أحُد  امُلْعَتِزَلِة، وهو  َمْذهُب  ُثمَّ 

ِة  الِفْكِريَّ بِامَلَساِئِل  ِرَجاُلُه  واشتغَل  الَعبَّاِسيَِّة،  املرَحَلِة  يف  َظَهَر  الذي 

َدِة ، كقوهِلم يف َمْسَأَلِة )َخْلِق الُقرآِن(، واستمرَّ ِمْن عهِد املأموِن  امًلَعقَّ

ْسِميَِّة، ثم َخَفَت لَِينَْحِصَ  ِل يف ُصوَرتَِه الرَّ الَعبَّاسِّ حتى َعْهِد امُلَتَوكِّ

. ْعبِيِّ يف أتباِعِه امُلْرَتبِطنَي بِِه يف الَواِقِع الشَّ

ِة  الِفْكِريَّ الثَّوَراِت  َهِذِه  صاِع  ِمْن  اإلسالميُّ  امُلجَتَمُع  َعاَنى  َوَكْم 

حتَّى  استِْقراٌر،  وال  قراٌر  ِة  لأُلمَّ هبا  َيْسَتِقرَّ  ول  العسكريِّ  َونَِزاِعها 

وَبِقَيْت  ٍة،  ُأمَّ َبْعَد  ًة  وُأمَّ جيٍل  بعَد  جياًل  ِم  َرهبِّ َعاَلِ  إىل  مجيعًا  َذَهُبوا 

وُبَؤِر  واألحفاِد  األبناِء  يف  ُمَتَواَرَثًة  واملذاهِب  َؤى  الرُّ َهِذِه  أنفاُس 

، وَصنََّف الُعَلامُء الُكُتَب الكثرَيَة حلِصها وتفصيِل  اِعها التارخييِّ ِصَ

َدَعواهتا َكِكَتاِب »املَِلِل والنَِّحِل«، و »الَفْرِق بنَي الِفَرِق« وغرِيها، َمَع 

أنَّ بعَض َهِذِه التَّحليالِت والتَّعليالِت لأَِلَسِف َقْد َأْفَرَطْت وَنَحْت 

ْت عنهم باَِم َلْيَس  َجورًا يف احلديِث عن َبْعِض الِفَرِق اإلسالميَِّة وَعربَّ

فيِهْم.

مذهب املعتزلة
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تِي َنَحا إليها أتباُع  ُر امَلَواِقَف اإلجيابيََّة الَّ ونحُن هنا يف كتابِنَا َهَذا ُنَقرِّ

ُصْلِح  ساَدِة  وأتباُع   ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ

��فِ��ي العابِديَن  زيِن  عيلٍّ  اإلماِم  َمنَْهِج 

بَِسنَِدِه  امُلَتَسْلِسِل  الَمِة  السَّ َمنَْهَج  خاللِِه  من  ُر  وُنَقرِّ  ، احلََسِن  اإلَماِم 

ألنُفِسهم  اْخَتاروا  الذيَن  تِِه  وَأِئمَّ ِرَجالِِه  ِة  وكافَّ ى  اهللِ  َرُسوِل  إىل 

ِة ِجياًل بعَد جيٍل، وَنَزُعوا بِأْنُفسهم  وأتباِعهم َحَْل َقَراِر الِعْلِم والنُُّبوَّ

َهَذا  تاِرِكنَي  ياسِّ  السِّ اِع  الصِّ أو  الِفْكِريِّ  اجلََدِل  يف  اخلوِض  َعَدَم 

اجلانَِب للَمَداِرِس األُْخرى ذاِت الَعالَقِة بِالَقَراِر وامُلَطاَلَبِة بِِه.

يف  ًة  وَخاصَّ الَبْيِت  آِل  َمَداِرِس  يف  أِن  الشَّ هذا  خلطوَرِة  وذلك 

َمْدَرَسًة  الَبْيِت  النَّاِس أن آلِل  ِمَن  الكثرِي  ِة واعتقاِد  امُلعاِصَ َمَراِحِلنَا 

واحدًة وموقفًا واحدًا ال غرُي، وهو ما ُيعَرُف عىل املسَتَوى اإلعالميِّ 

ُه املذهُب اإلسالميُّ الوحيُد الذي َتَبنَّاُه  يَعِة( و)اإلماميَِّة(، وأنَّ بـ)الشِّ

ا غرُيُه َفال ، كام يقولون . ُة آِل الَبْيِت األطهاِر، وَأمَّ َأِئمَّ

ٍق يف َقَراَءِة َتاِريِخ  ومثُل َهَذا االتاِه وامَلنَْحى يتاُج إىل مَتحيٍص وَتَعمُّ

كتابِنَا  يف  َوَضْعنَا  َفَقْد  ولذا   ، َمنِيِّ الزَّ ِرها  وَتَطوُّ اإلسالميَِّة  امَلْذَهبِيِِّة 

ِن  التََّكوُّ الِت ومرياِت  التََّحوُّ ِ للجميِع َواقَع  هذا حقيَقَة األْمِر املبنيِّ

بُِخصوِصها  الَبيِت  آِل  وملداِرِس  بُِعُموِمها  اإلسالميَِّة  للَمَداِرِس 

ُتْصبَِح  َلِئالَّ  أشياِخنَا  ِمْن  َعنُْهم  ينَا  َتَلقَّ َمْن  وَفْهِم  َفْهِمنَا  َحَسَب 
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األوسط

يعتقد الكثريون 
أن )آل البيت( هلم 

مدرسة واحدة 
فقط وال بديل هلا 

ما وضعناه هنا هو  
احلقيقة بحسب 

فهمنا
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املغالَباُت اإلعالميَُّة َبِدياًل َعِن احلََقاِئِق اإلسالميَِّة، غرَي ُمْفِرطِنَي وال 

َة  طِنَي، وال ُمنَْحاِزيَن إىل ذي ُسْلَطاٍن وال ِذي َشنَآٍن، ُمَفنِِّديَن َكافَّ ُمَفرِّ

تِي َبَرَز فيها املحبُّوَن بَِطَريِف اإلفَراِط والتَّفِريِط، واملبغضوَن  األُُطِر الَّ

ُينَاِزُعهم اجلميُع  الذيَن  ُة  الِقلَّ بَِطَريِف اإلفراِط والتَّفريِط، وامُلْعَتِدُلوَن 

ِعيِّ وَرْبطِِهم  ِط الرشَّ وُيَغالُِبوهَنُم يف سبيِل إخراِجهم عن داِئَرِة التوسُّ

. ياسِّ واملذَهبِيِّ بأَحِد الطََّرفنِي امُلَتنَاِزَعنِي َعرَب التَّاِريِخ السِّ
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وَْسِط 
َ ْ
َمنَْهُج ٱنلََّمِط ٱل

���ططِ   ��ْو��سِ
ِ
�
إ ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ُة امَلَذاِهِب اإلسالميَِّة امُلنَْتِمَيِة إىل مفهوِم  تَتِمُع كافَّ

ِمْن  ُمنَْبثٍِق  َواِحٍد،  ِعيٍّ  ورَشْ ِعْلِميٍّ  َسنٍَد  حتَت  ياسِّ  السِّ ُمنَْطِلِقها  يف 

ِة،  ِة األََبِويَّ ٍد ى املدرَسِة النََّبِويَّ مشكاٍة واِحَدٍة، َوِهَي َمْشكاُة آِل حممَّ

ُع يف الَقَواِعِد والثََّوابِِت إىل فرَعنِي:  وتتفرَّ

الَمِة  السَّ لِواِء  احلَاِمِل  �ِع�ىيْ  �وِ�
ْ
��ل

ٱ
�  

ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�  ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي  -1

احلسن  كاإلمام  ة  والنُُّبوَّ الِعْلِم  بَِقَراِر  االهتامِم  ِخالِل  ِمْن 

.v

ى امُلَطاَلَبِة  �ِع�ىيْ احلاِمِل ُمَسمَّ �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ
��فِ��ي  -2

ْبِط َبنَي َقَراَري احلُْكِم والِعْلِم كاإلمام  ِمْن ِخالِل اسَتَعاَدِة الرَّ

.v احلسني

ُة امُلنَْتِمنَي إىل  ���ِط كافَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

��فِل�ٱ ى  وخيُرُج عن هذا التَّعريِف امُلَسمَّ

وَطَرِف  الَمِة  السَّ )َطَرِف  الطََّرفنِي  ِكال  ِمْن  والتَّفِريِط  اإلفراِط  َطَريَفِ 

الَبيِت  آِل  ساَداتِنا  ِمْن  األعالُم  ُة  فاألَئمَّ ذكُرمُها،  ابِِق  السَّ امُلَطاَلَبِة( 

الذي  التَّعريُف  َوُهَو  ���ِط(  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ( َتعريِف  يف  َيْدُخُلوَن  ُكلِّهم 

َط(. ينفي )الغايَل امُلْفِرَط، واجلايَف امُلَفرِّ
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ْلِم  وما جرى للَخاِرجنَي منهم عىل الَقَرار إنَّام كاَن ُخُروجًا عىل الظُّ

وعًا  َمرْشُ اْجتَِهادًا  َبِل  َتْفِريطًا،  وال  إِْفراطًا  وليَس  الَقرار  موِقِع  يف 

وَتنَاَسَبْت  وتِرَبتِِهْم  بِِعْلِمِهْم  َرَجَحْت  تِي  الَّ ِة  بِاألَِدلَّ لدهيم  َن  َتَكوَّ

َمَع َمْرَحَلتِهم n وأرَضاُهم، واْنَتهى هذا االجتَِهاُد بَِشَهادهتم 

وَموهِتِم َرِحَُهُم اهللُ، وال َيُسوُغ ملِْن َقاَم ِمْن َبْعِدِهْم َأْخُذ الثَّأِر إال أن 

َيكوَن باْجتَِهاٍد آَخَر َوبَِوِصيٍَّة ُمْعَتَمَدٍة.

وُمنَاَزَعٍة  َمَواِقَف  ِمْن  بعَدُهم  وامُلِحبُّوَن  التَّابُِعوَن  َذُه  َ اختَّ ما  ا  وأمَّ

َد عنُه ِمْن فقٍه خمالٍف للنَّهِج امُلَتواتِِر لدى َأْهِل   اٍع وَثْأٍر وما َتَولَّ وِصَ

َهَذا  َقبَِل  ���ططِ فُيَحاُل إىل َطَريَفِ اإلفراِط والتَّفِريِط، سواًء  ��ْو��سِ
ِ
إ�

ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

تِي حتكُم  ُة ِهَي الَّ التَّعليَل َمْن يعنيِه األمُر أْم ل َيْقَبل، فالقاِعَدُة األََبِويَّ

الُت وال َمَواِقُف األتباِع، حيث َوَرَد يف األَثر  اجلميَع، وليَس التََّحوُّ

ُم  ���ُط، َيْلَحُق هِبِ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���طُ �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
عن اإلماِم َعيِلٍّ  v: »خرُي النّاِس هذا �

الّتايل ، َوَيْرِجُع إَِلْيِهُم الَغايل«)1( .

َدْرهِبْم  ف  َساَر  َوَمْن  الكراِم  ِة  األئِمَّ َمَواِقُف  هو  ���ُط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�  

ُ
���ط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� و

ْدهِيِم. َب بَِأَدهِبِم واْنَطَوْت َمَبَُّتُه عىل االلتزاِم هِبَ وَتَأدَّ

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ُد املجموعاُت الواِعَيُة ملفهوِم   وهبذا التَّعليِل َتَتَحدَّ

ِفِه« ، حديث رقم )35639( )155/19(. رواه ابُن أيب شيبَة يف »مصنَّ  )1(

تعريف النمط 
األوسط
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ِعيٍّ  رَشْ َكَمنَْهٍج  األَزِمنَِة  عرَب  اعاِت  َ والصِّ الِت  التََّحوُّ ِخَضمِّ  داِخَل 

ِة املسِلَمِة امُلْلَتِزَمِة بَِمنَْهِج   ُة األُمَّ واحٍد ال ثايِنَ َلُه يدُخُل يف دائرته كافَّ

الَعُضوِض وال  امُلْلِك  بِِسياَسِة  هلا  والتي ال عالَقَة   ، ���ططِ  ��ْو��سِ
ِ
إ�

ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

بالُغُلوِّ واإلفراِط النَّاتِِج عن مواجهِة سياساتِِه مِمَّْن َساُروا عىل قاِعَدِة 

ُة فِْعٍل(. )لُِكلِّ فِْعٍل َردَّ

���ُط ال ينطِلُقون ِمْن َهِذِه القاِعَدِة وال يعاجلوَن األموَر  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
 �ٱ�

ُ
���ط

ِ
�م
����فِّ

���فل�ٱ

ُموِّ يف التقرير الُقْرآينِّ هلَِذِه  ا ختَتِلُف عن َدَرجاِت السُّ ِمنء خالهِلا ألهنَّ

املسَأَلِة، َفاحلَقُّ ُسْبَحاَنُه يقوُل: )ھ ھ ے ے ( ، وهذا ما 

���ططِ َفُهَو ما  ��ْو��سِ
ِ
إ�

ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ا قانوُن   يِه بَِقاُنوِن الِفعِل وَردِّ الِفعِل، وأمَّ ُنَسمِّ

َحََلْتُه ) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(   ]الشورى:40[.

ِمْن  َوَلْو  اِع صاَعنِي  الصَّ َردِّ  الُقْدَرِة عىل  بعَد  إال  يكوُن  والعفُو ال 

والبِناِء  اإلصالِح  يف  امُلشاَرَكُة  تكوُن  الَعْفِو  وبعَد  الوجوِه،  َبعِض 

ِف املنَهِج وعداَلِة امَلْطَلِب، ويف شأنِِه َيُقوُل  والتَّنِمَيِة بام َيَتنَاَسُب َمَع رَشَ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  وتعاىل:  ُسْبحاَنُه  املوىل 

َلت:34[،  ]ُفصِّ ڱ(    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

الِفْعِل  َسَبُب  َوِهَي  َطْبِعيٌَّة  مسأَلٌة  االختالِف  عن  النَّاِشَئُة  فالَعَداَوُة 

ا قوُلُه: )ڳ ڱ ڱ( فَهِذِه املواِقِف األخالقيَُّة  َوَردِّ الِفْعِل، وأمَّ
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ًا  ْغَبِة، والذيَن الَتَزُموها َحقَّ ِعيَُّة ِضدَّ ُطموِح ومُجُوِح الطَّبِع والرَّ ْ الرشَّ

ِذيَن ينطبُِق  ���ططِ الَّ ��ْو��سِ
ِ
�
إ ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َدِة ُهْم أهُل  يف املداِرِس اإلسالميَِّة امُلَتَعدِّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  قوُلُه:  عليِهم 

َلت:35[. ہ (   ]ُفصِّ

َلتِها  وَحَ اِقَيِة  الرَّ املعاين  بنَي  بِط  للرَّ كاٍف  دليٌل   )1( األََبِويُّ والنَّصُّ 

ا ما َيِليُق بغرِيهم ِمْن َطَريَفِ اإلفراِط والتَّفِريِط َفُهَو ُشُذوٌذ  األوفياِء، َأمَّ

يطاُن لَِيكوَن َوُقودًا للتَّحِريِش  َخَرَج َعِن الَقاِعَدِة األصِليَِّة وَتَبنَّاُه الشَّ

َقَرارًا وعلاًم  الواقُع اإلسالميُّ  به  َق  اْخرُتِ َوَقِد  واإلثاَرِة واالخرتاِق، 

بِِه  َدْت  وُمهِّ والِفَتُن  واحلروُب  والفوض  الَقَلُق  بِه  َق  وحتقَّ وحياًة 

اِل  جَّ الدَّ امَلِسيِخ  فِْتنَِة  لَِقُبوِل  التََّمْرُحِل  وَمنَْهَجُة  والُقلوُب  الُعُقوُل 

األَْعَوِر َطوَعًا أو كرهًا.

النص األبوي يـقـصـد به ما أثـر عن اإلمـام عيل v عن النـمـط   )1(

األوسـط.

خري الناس هذا 
النمط األوسط
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وَْسِط  أماَم الحَداِث 
َ ْ
ِة  ٱنلََّمِط ٱل ئَِمّ

َ
َمُقوالُت أ

الِت  واتلََّحوُّ

ُه قاَل ألصحابِِه: »أوصيُكْم ف أصحاِب رسوِل  عن عيلٍّ v أنَّ

مل  الَِّذيَن  َوُهْم أصحاُبُه  َنبِيُِّكم  َأْصَحاُب  ُم  فإنَّ َتَسبُّوُهم  ال  ى،  اهللِ 

أوصان  َنَعْم  بدعة،  صاِحَب  روا  ُيَوقِّ ومل  شيئًا،  يِن  الدِّ ف  َيْبَتِدُعوا 

َقًة  ُمَوثَّ امَلْجِليِسُّ عن الطُّوِسِّ روايًة  َرَواُه  ى ف هؤالِء«  رسوُل اهللِ 

َعِن اإلماِم عيلِّ بِن أيب طالٍب)1(.

وكتَب اإلماُم عيلٌّ v إىل ُمَعاوَيَة يف مسَأَلِة تعينِي اإلمام َوَمِن 

وَرى للُمَهاِجريَن واألنصاِر، َفإِِن اْجَتَمُعوا  ِذي ُيَعيِّنُُه فقال:»إنَّام الشُّ الَّ

، فإذا َخَرَج خاِرٌج بَِطْعٍن  ْوُه إَِمامًا كان َذلَِك هللِ ِرىَضً عىل َرُجٍل َوَسمَّ

باِعِه غرَي َسبيِل  وُه إىل ما َخَرَج منه، َفإِْن َأَبى قاَتُلوه عىل اتِّ أو بِْدَعٍة َردُّ

ُه اهللُ ما َتَوىل«)2(. امُلؤِمننَِي، َوَوالَّ

)1( »حياة القلوب« للمجليس )2: 621(.

)2( رشح »هنج البالغة« البن أيب احلديد )3: 65(.

من مقوالت 
اإلمام عيل بن أيب 
طالب ؤ
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»وكاَن  الَباِقِر:  ٍد  حُمَمَّ اإِلَماِم  ابُن  اِدُق  الصَّ جعفٌر  اإلماُم  وَيُقوُل 

أصحاُب رسوِل اهللِ ى اثنَي َعرَشَ َأْلفًا ثامنَِيُة آالٍف ِمَن امَلدينَِة وألَفاِن 

وال  ُمْرِجٌئ  وال  َقَدِريٌّ  فيِهم  ُيَر  ومل  الطَُّلَقاِء،  من  وألفاِن  َة،  َمكَّ ِمْن 

يَل والنَّهاَر،  َحُروِريٌّ وال ُمْعَتِزيِلٌّ وال صاِحُب رأٍي، كاُنوا َيْبُكوَن اللَّ

ويُقوُلوَن: اقبِْض َأْرَواَحنَا ِمْن قبِل َأْن نأُكَل ُخْبَز اخَلِمرِي«)1(.

يُتْم عىل َهَذا  وملَّا جاَء أبو ُسفياَن إىل اإلماِم عيلٍّ v قاَل َلُه: َولَّ

َلِئْن ِشْئُت ألَْمألهّنا عليِه َخياًل  َأَما واهللِ  األَْمِر أرَذَل بيٍت يف ُقرْيٍش، 

وَرِجاًل، فقاَل اإلماُم عيلٌّ v: »طاملا َغَشْشَت اإلسالَم وأهَلُه فام 

ا رأينا أبابكٍر  رُتم شيئًا ، ال حاجَة لنا إىل َخيلَِك وَرِجلَِك ، لوال َأنَّ رَضَ

هلا أهاًل ملا َتَركناُه«)2(.

واخلليفُة  اإلماُم  سيكوُن  َمْن  له:  ِقيَل  وأرضاُه   v ُطِعن  وملا 

، ولكِْن َقاَل: إْن أراَد  بعَدَك؟ فقاَل: »َما َأوَص رُسوُل اهلِل ى َفُأوِصَ

اهللُ َخريًا َفَيْجَمُعُهم عىل خرِيِهم َبْعَد نبيِِّهم«)3(.

أمرِي  إىل  ُقريٍش جاَء  ِمْن  َرُجاًل  أنَّ  أبيِه  عْن  ٍد  بِن حممَّ َجْعَفِر  وعن 

)1( »اخلصال« للصدوق ص640 .

)2( رشح »هنج البالغة« البن أيب احلديد )2: 45(.

)3( »تلخيص الشايف« للطوس )2: 372(.
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امُلؤمننَي v فقاَل: َسِمْعُتَك تقوُل يف اخلُْطَبِة آنَِفًا: اللَُّهمَّ أصِلْحنَا 

اِشِديَن، َفَمْن مُها؟ قال: »َحبِيباَي أبوبكٍر  بام َأْصَلْحَت بِِه اخلَُلَفاَء الرَّ

وعمُر إماما اهُلدى وشيخا اإلسالِم وَرُجال قريٍش وامُلْقَتَدى هِباِم بعَد 

إىل  ُهِدَي  آثاَرمُها  َبَع  اتَّ َوَمِن  ُعِصَم  هِباِم  اْقَتَدى  َمِن   ، ى  اهللِ  َرسوِل 

اٍط ُمْسَتِقيٍم«)1(. ِصَ

يف  قال   v َعِليًَّا   َأنَّ  »االحتَِجاِج«  يف  الطَّربِسُّ  َوَرَوى 

َنبِيِّها: أبوبكٍر وُعَمُر«)2(، وهذا اإلماُم  ِة بعد  ُخطَبتِِه: »خرُي َهِذِه األُمَّ
 

بِن  ُمعاِوَيَة  َمَع  لِح  الصُّ وِط  رُشُ َأَحَد  جيعُل   v ُعيلٍّ   بُن  احلََسُن 

َرُسوِل  وُسنَِّة  اهللِ  بِكَِتاِب  النَّاِس  ف  وحيُكَم  َيْعَمَل  »َأْن  ُسفياَن  أيب 

»...اخُلَلَفاِء  ُأْخَرى  ُنْسَخٍة  ويف  اِشِديَن«  الرَّ اخُلَلَفاِء  َوِسرَيِة  ى  اهللِ 

احلنَي«. الصَّ

ِة َبْيَعِة  ويف خالَفِة اإلماِم َعيلٍّ َوُمَباَيَعتِِه قاَل اإِلَماُم َعيِلٌّ ُمِشريًا إىل ِصحَّ

َمْن َسَبَقُه من اخلَُلَفاِء: »إِنَُّكم َباَيْعُتُمون عىل ما ُبويَِع َعَليِه من كاَن َقْبيِل، 

وإنَّام اخِلَياُر للنَّاس قبَل أن ُيبايُِعوا، فإذا باَيُعوا فال ِخياَر هُلم«)3( .

)1( »تلخيص الشايف« للطوس )2: 428(.

)2( »االحتجاج« للطربس ص73 .

)3( »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد« للمفيد )243/1(.
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ُه َجاَء إليه َنَفٌر ِمَن الِعَراِق  وُرِوَي عن اإلمام عيلٍّ زين العابديَن َأنَّ

َكالِمِهم  ِمْن  َفِرُغوا  فلامَّ    n وُعثامَن  َوُعَمَر  بكٍر  أيب  يف  َفَقاُلوا 

ڭ  ڭ  ڭ   ( ُلون  األَوَّ امُلهاِجُروَن  َأَأْنُتم  ون  خُترِبُ »أال  هلم:  قاَل 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ ۉ ې (  ]احلرش:8[ «؟ قالوا: ال.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ( الَِّذين  »َأَفَأْنُتُم  قال: 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

جب(   ]احلرش:9[ «؟ قالوا: ال.
أشَهُد  وأَنا  الَفِريَقنِي  َهِذيِن  َأَحِد  ِمْن  أُتم  َترَبَّ قد  أنُتم  ا  »أمَّ قال: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( فيِهم:  اهللُ  قاَل  الَِّذيَن  ِمَن  َلْسُتم  َأنَُّكم 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ُاخُرجوا   !! ]احلرش:10[     ) ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

َعنِّي.. َفَعَل اهللُ بِكم َوَفَعَل«)1(.

ما  اهلل:  َرُسول  ابَن  يا  فقاَل:   v اِدَق  الصَّ اإلماَم  َرُجٌل  وسأَل 

حتت   )291  :2( لإلربيل  الغمة«  »كشف   ،  )141  :3( األولياء«  »حلية   )1(

عنوان )فضائل اإلمام عيل زين العابدين(.

من مقوالت 
اإلمام عيل زين 
العابدين ؤ
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تقوُل يف َحقِّ أيب بكٍر َوُعَمَر؟ فقال v: »إَِماَماِن عاِدالِن َقاِسَطاِن 

كاَنا عىل احلقِّ وَماَتا عليه، َفَعَليِهام َرَحُة اهللِ يوَم القياَمِة«)1(. 

َأْن   n احلَُسنْيِ  بِن  َعيِلِّ  بِن  َزْيِد  ِمْن  الُكْوَفِة  َأْهُل  َطَلَب  َومَلـَّا 

َأَباَجْعَفٍر)2(  َأَخاُه  اْسَتَشاَر  وُه  َوَينُْصُ بِاخِلاَلَفِة  لُِيَباِيُعوُه  َعَلْيِهْم  َيْقُدَم 

ُْم َكاُنوا َأْهَل  ؤ ]َفَأَشاَر َعَلْيِه بَِأْن ال َيْرَكَن إىل َأْهِل الُكْوَفِة؛ إِْذ إهِنَّ

َك  ا ُطِعَن َعمُّ ، َوهِبَ َك َعيِلٌّ َغْدٍر َلْيَس هَلُْم َوَفاٌء، َوَقاَل َلُه: »هِبا ُقتَِل َجدُّ

احَلَسُن ، َوهِبا ُقتَِل َأُبوَك احُلَسنْيُ ، َوفِيَها وف َأْعاَمهِلا ُشتِْمنا َأْهَل الَبْيِت« 

َأَخاُف  »إِّن  له:  فقال   ، بِاحلَقِّ امُلَطاَلَبِة  ِمَن  َعَلْيِه  َعَزَم  ما  إالّ  َفَأبى   ..

وودعه  الُكْوَفِة«،  بُكناَسِة  امَلْصُلوَب  َغدًا  َتُكوَن  َأْن  أخي  َيا  َعَلْيَك 

أبوجعفر وأعلمه أهنام ال يلتقيان[)3(.

بِن  زيِد  اإلماِم  إىل  وأرشافِها  الُكوَفِة  ُرؤَساِء  ِمن  ُأناٌس  وجاَء 

وا يومًا عنَدُه وقاُلوا  َعيلِّ بِن احلُسنِي n  َوُهْم مِمَّْن بايُعوُه َفَحَضُ

له : َرِحََك اهللُ.. ماذا َتُقوُل يف َحقِّ أيب بكٍر َوُعَمَر؟ قال: »ما أقوُل 

)1( »إحقاق احلق« للشوشرتي 16/1.

n، والد اإلمام جعفر  وهو اإلمام حممد الباقر ابن عيل بن احلسني   )2(

الصادق ؤ.

»مروج الذهب« للمسعودي )3: 217(.  )3(

موقف لإلمام 
ممد الباقر 
ؤ

من مقوالت 
 اإلمام زيد بن 

عيل بن احلسني 
n
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ِة( إال َخريًا،  فيِهام إال َخريًا، َكام مل َأْسَمْع فيِهام ِمْن أهِل َبيتِي )بيِت النُُّبوَّ

ما َظَلامَنا وال َأَحدًا غرينا، وَعِمال بِكَِتاِب اهللِ وُسنَِّة رسولِِه« فلامَّ َسِمَع 

منُه أهُل الُكوَفِة َهِذِه امَلَقاَلَة َرَفُضوه، وماُلوا إىل اإلماِم الَباِقِر، فقال 

افَِضِة)1(. وا بِالرَّ زيٌد: »َرَفُضونا اليوَم« َولَِذلَِك  ُسمُّ

ِدْينِيٌَّة  َنْظَرٌة   .. اإِلَماِميِّ الِفْكِر  يف  »ِدَراَساٌت  ُمَؤلُِّف  َوَكَتَب 

ِمَن  ؤ  اِدِق  الصَّ َجْعَفٍر  اإِلَماِم  َمْوِقِف  َحْوَل  اْجتاَِمِعيٌَّة..«)2( 

َجْعَفٌر  َأُبوَعْبِداهلل  َتَفطََّن  َوَقْد  َفَقاَل:  ِه  َعْصِ يف  اجلَاِرَيِة  األَْحَداِث 

ُأوَلِئَك  ِقَبل  ِمْن  الَعَلِويِّ  البيِت  آِل  اْستِْغالِل  ملَُِحاَواَلِت  اِدُق  الصَّ

َعيِلٍّ  بُن  احلَُسنْيُ  ُه  َجدُّ فِيِه  َسَقَط  فِيام  َيْسُقَط  َأْن  َفَرَفَض  الطَّاحِمنَي، 

َأَحَد  ُسَلْياَمَن  بَن  أباَسَلَمَة َحْفَص  َأّن  امَلْسُعوِديُّ  َأْوَرَد  َفَقْد   .n

ْعَوِة  الدَّ إماِم  ـ  اإِلَماِم  إِبَراِهيَم  َمْقَتُل  َبَلَغُه  مَلـّا  الَعبَّاِسيَِّة  ْعَوِة  الدَّ َقاَدِة 

ْعَوِة لِْلَعّباِسيِّنَي وَتْغِيرَي  َر الُعُدوَل َعِن الدَّ الَعبَّاِسيَِّة يف َذلَِك الَوْقِتـ  َقرَّ

ْعَوِة إىل آِل أيب َطالٍِب، َفَأْرَسَل َرُسوَلُه بِنُْسَخَتنْيِ ِمْن ِرَساَلٍة َيْعِرُض  الدَّ

»ناسخ التواريخ« للمريزا تقي الدين )2: 590( .  )1(

»دراسات يف الفكر اإلمامي.. نظرة دينية اجتامعية..« احللقة )8( للدكتور   )2(

 ،chihab.net نعامن جغيم ، بحث نرش عىل 11 حلقة يف موقع الشهاب

حتت باب ]خلدونيات[.

موقف لإلمام 
جعفر الصادق 

ؤ
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بِن  اهللِ  َعْبِد  ٍد  حُمَمَّ َوَأيِب  اِدِق،  الصَّ َجْعَفٍر  ِمْن:  ُكلٍّ  َعىل  اإِلَماَمَة  فِيَها 

َأُبوعبِداهلل َجْعَفٌر  َفَرَفَض  َعيِلِّ بِن َأيب َطالٍِب.  احلََسِن بِن احلَُسنْيِ بِن 

ِقَراَءهِتا،  َقْبَل  َساَلَة  الرِّ َوَأْحَرَق  الَعْرِض،  لَِذلَِك  ااِلْستَِجاَبَة  الّصاِدُق 

ٍد َعْبُداهلل بُن احلََسِن، وداَر َبْينَُهام ِحَواٌر َقال فِيِه َجْعَفٌر  وَقبَِل بِِه َأُبْو حُمَمَّ

َأْنَت  َلَك؟  ِشْيَعًة  ُخراَساَن  َأْهُل  كاَن  َوَمَتى  ٍد..  َأَباُمَمَّ »يا  الّصاِدُق: 

وَهُؤالِء  واِد؟  السَّ بُِلْبِس  َأَمْرَتُه  َوَأْنَت  ُخراَساَن؟  إىل  َأباُمْسلٍِم  َبَعْثَت 

ْهَت فِْيِهْم؟ وَهْل  اّلِذيَن َقِدُموا الِعَراَق َأْنَت ُكنَْت َسَبَب ُقُدْوِمِهْم أو َوجَّ

َتْعِرُف ِمنُْهْم َأَحدًا؟« َفنَاَزَعُه َعْبُداهلل بُن احلََسِن الَكاَلَم، إىل َأْن َقاَل: 

َأُبْوَعْبِداهلل  فقال  ِة.  األُمَّ هِذِه  َمْهِديُّ  أِلَّنُه  دًا  حُمَمَّ اْبنِي  الَقْوُم  ُيِريُد  إِنَّام 

 ،» َلُيْقَتَلنَّ َسْيَفُه  َشَهَر  َوَلئِْن  ِة،  األُمَّ هِذِه  َمْهِديُّ  ُهَو  ما  »َواهلل  َجْعَفٌر: 

إالّ  َذلَِك  ِمن  َيْمنَُعَك  ما  َواهلل  َلُه:  قاَل  َحّتى  الَقْوَل،  اهلل  َعْبُد  فنَاَزَعُه 

احلََسُد، َفَقاَل َأُبوَعْبِداهلل: »َواهلل ما هذا إالّ ُنْصٌح منّي َلَك، َوَلَقْد َكَتَب 

إيّل َأُبوَسَلَمَة بِِمْثِل َما َكَتَب بِِه إَِلْيَك، َفَلْم جَيِْد َرُسوُلُه ِعنِْدي ما َوَجَد 

َف َعْبُداهلل ِمْن  ِعنَْدَك، َوَلَقْد َأْحَرْقُت كَِتاَبُه ِمْن َقْبِل َأْن َأْقَرَأَه«، َفاْنَصَ

ِعنِْد َجْعَفَر ُمْغَضبًا)1(.

 ِ ���طط
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َساَدِة   الَبيِت  آِل  ِمْن  ة  األَِئمَّ َمُقوالِت  َبنَي  َفْرٌق  َفُهنَاَك  إَِذْن 

»مروج الذهب« للمسعودي )3: 269(  )1(
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الَكرْيَمُة  اآلياُت  َشِمَلْتُهُم  ِذيَن  الَّ  ، بإحساٍن  وتابِعيهم  ���ططِ  ��ْو��سِ
ِ
�
إ ْ
ل

ٱ
�

ُة احلَِكيَمُة وبنَي مقوالِت َمْن َجاَء ِمْن َبْعِدِهم، َوَقْد  والثَّنَاَءاُت النََّبِويَّ

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ( فيِهم:  اهللُ  قاَل 

ڻ(    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  َتَعاىل:  وقوُلُه  ]الفتح:18[، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ چ ڇ (   ]آل عمران:195[.

قال   .. فيها  َنْقَض  ال  َدالَلٌة  بإيامهِنِم  الُقرآِن هلم وشهاَدُتُه  وتوثيُق 
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  تعاىل: 
 ، ]األنفال:74[     ) ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
َدَخُلوا  ِذيَن  الَّ ُأوَلِئَك  ِمْن  َوَتَعاىل توثِيَقُه َحتَّى  َيَدِع احلَقُّ ُسْبحاَنُه  َوَل 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  َفَقاَل:  الَفْتِح  َبْعَد  اإلسالَم 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ىب يب جت حت خت  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
عن  وَتَعاىل  ُسْبَحاَنُه  املوىل  قاَلُه  ما  واحلقُّ  ]احلديد:10[،  ىت(    مت 

ِذيَن َوَصَفُهم بقوله: )ٱ ٻ ٻ ٻ  أولياِئه املؤمننَي َوُهُم الَّ
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ٻ پ پ پ پ ڀ (   ]الفتح:10[.
إَِذْن َفِمْن أيَن َجاَءْت َمُقوَلُة اإِلْفِك: َهَلَك النَّاُس بعَد َوَفاِة َرُسوِل 
، واملِْقداُد، َوَسْلاَمُن؟ أو مقولُة: ُكلُّ النَّاِس َأْهُل  اهللِ إال ثالثًة: أبو َذرٍّ

 ، ٍة َبعَد النبيِّ ى إال ثالثًة: املقداُد بُن األسَوِد، وأبو َذرٍّ الِغَفاِريُّ ِردَّ

)1(؟ وَسْلاَمُن الَفاِرِسُّ

يف  َتُدبُّ  ا  فإهنَّ ُينِْكُرها  يَعِة  الشِّ َمنَْهِج  َحََلِة  ِمْن  الَبْعُض  كاَن  وإْن 

ُد الطَّريَق وَمَعها غرُيها ِمَن امَلُقوالِت اهلاتَِكِة  الَواِقِع َدبِيَب النَّاِر، ومُتَهِّ

َها ، وال  الَفاتَِكِة ليَل هناَر يف ُصفوِف امُلسِلمنَي، فال اإلنكاُر َأْوَقَف َمدَّ

ينيِّ بنَي امُلسِلِمنَي. اإلقراُر هِبا َأْسَهَم يف تصحيِح الَفْهِم الدِّ

ِة ِمْن َبْعِدِه: »خرُي النَّاس قرن، ُثمَّ  والنبيُّ ى َيُقوُل يف ُعموِم األُمَّ

وآُل  َحاَبُة  الصَّ أفضِلهم  َوِمْن  َيُلوَنم«)2(   الَِّذين  ُثمَّ  يلوَنُم،  الَِّذيَن 

ِذيَن َنَفاُهم حديُث اإلْفِك ول َيْذُكر منهم أحدًا إال ثالثًة ِمْن  الَبيِت الَّ

ا إليه َراِجعون. َحاَبِة كام َسَبَق ِذْكُرُه، فإنَّا هللِ وإنَّ ِة الصَّ َعامَّ

»الروضة من الكايف للكليني« )8: 245( .  )1(

باب   ، الشهادات  كتاب   ، »صحيحه«  يف  البخاريُّ  أخرجه   ، عليه  َفٌق  ُمتَّ  )2(

فضائل  يف  »صحيحه«  يف  ومسلٌم   )2508( جور  شهادة  عىل  يشهد  ال 

الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم ، رقم )2535( . 

خري الناس هذا 
النمط األوسط



90

لَمِة وَرِة السَّ البُدَّ ِمْن َكْشِف الوَراِق لَِضُ
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َد َلنَا ولَِغرِيَنا  ومن غرِيِهم ِمْن آِل الَبيِت َوَمْن َتبَِعُهم بِإِحساٍن وممَّا َتأكَّ

ِل  التَّحوُّ ُمَرَياِت  َأماَم  مواِقِفهم  َسالَمِة  من  والتَّعليِل  التَّحِليِل  بعَد 

وُمَساَنَدهتِْم  اِشَدِة  الرَّ اخِلالَفِة  يف  اخلَوِض  ِمَن  َأْلِسنَتِِهم  وسالَمِة 

َة  ِة امَلَراِحِل َوَجَب َعَلْينَا َأْن َنَضَع امُلَقاَبَلَة اهلَامَّ لَِبْعِضِهُم الَبْعِض يف كافَّ

يف  َة  األُمَّ أوَقَعِت  التَّاِريِخ  يف  وَتْسييٍس  ِخَياَنٍة  ِمْن  َجَرى  ما  ملَِْعِرَفِة 

ِشيَعٌة  َفُهنَاَك  الُوُجوِه،  ِة  َكافَّ ِمْن  بِِه  ُمْفَتَعٍل ال َعالَقَة لإلسالِم  ِصاٍع 

َذلَِك:  ُيْشبُِه  ما  نَِّة  السُّ َأْهِل  َعالِ  َأنَّ يف  اٌر، كام  ُثوَّ ِشيَعٌة  أبراٌر، وُهنَاَك 

ياِسيَِّة. نَِّة السِّ نَِّة األساِسيَِّة، وأهُل السُّ أهُل السُّ

نَِّة ويف أهِل التََّشيُِّع مها َطَرَفا اإلفراِط  وهذاِن الطَّرفاِن يف أهِل السُّ

ِط  التَّوسُّ َمنَْهِج  لَِدَماِر  ِعْلٍم  وبَِغرِي  بِعْلٍم  يعَمالِن  ومها  والتَّفريِط 

َرَفاِن -  َمِن القديِم، ومها - أْي: َهَذاِن الطَّ ِة ُمنُْذ الزَّ واالْعتَِداِل يف األُمَّ

عوِب  الَمِة بنَي الشُّ يطاِن وأعوانِِه إِلْفَساِد واِقِع السَّ موقُع احلََرَكِة للشَّ

ومها  والِفَئاِت،  واألحزاِب  والُكَتِل  وامُلنَظَّامِت  َوِل  والدُّ واجلامعاِت 

كام أن هناك شيعة 
أبرار، فهناك شيعة 

ثوار.. ويشبه 
ذلك: أهل السنة 
األساسية ، وأهل 

السنة السياسية
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أيضًا موِقُع االصطَِداِم امُلْسَتْقَبيلُّ امُلَعدُّ َسَلفًا إلنجاِح الَفَشِل امُلْرَتَقِب 

ُر لَِسالَمِة ُشُعوِب الَوحِي  وُت امُلَدمِّ ِة، ومها الصَّ يف الواِقِع الُغَثائيِّ لأُلمَّ

الُقرآينِّ يف كلِّ َزماٍن.

ِة املنُهوَكِة: ِسياسٌّ  ُف َثالَثُة َأْنامٍط ِمَن األُمَّ ويتبنَّى هذا املوِقُف امُلَتَطرِّ

تنَجُح  الثَّالَثِة  ُمْسَتْغَفٌل، وهبؤالِء  ُمنَْتٍم  أو  ٌب،  ُمَتَعصِّ عاِلٌ  أو  ُمَتآِمٌر، 

ُغَصَص  عوُب  والشُّ األدياُن  ُع  وتتجرَّ واالخرتاَقاُت،  اخلُُروقاُت 

التَّحريِف واالنِحراِف واالهنياَراِت.

وأساُس الِفْتنَِة يف َهِذِه األطراِف الثَّالَثِة امتالُك الَقَراِر أو املشاَرَكُة 

عنَد  َياِت  امُلَسمَّ الثَّالَثِة  َهِذِه  وبنَي  َشْعبِيًَّا،  أو  ِعْلِميًَّا  أو  سياِسيًَّا  فيِه 

امَلْفُتوُن  امَتَلَك  إذا  فكيَف  َفتَّاٌك،  وَخَطٌر  ُمْهِلٌك  َأَثٌر  إحداها  امتالِك 

امَلَواِقَع الثَّالَثَة ُكلَّها؟ 

والِفَتِن  اِع  الصِّ الَقاِئَمِة عىل  الِت   التََّحوُّ مسرَيِة   َوَقْد الحْظنا يف 

عنُي  هبا  َق  لَِتَتَحقَّ ياَنِة  الدِّ لِواَء  احلاَمَلِة  َعِة  امُلَتنَوِّ ياِت  امُلَسمَّ ِمَن  َحْشَدًا 

ومَتِْويٌه،  وَعامَيٌة  َحَقاِئَق  وَحْجُب  ومفاِهيُم  ِشَعاَراٌت  َفُهنَاَك  اخِلياَنِة، 

ِه َقَضاٌء وَقَدٌر وتسيرٌي لألموِر ال يعَلُمُه إال اهللُ. وفوَق هذا ُكلِّ

ُه وال يقيُِّد ُمنَْطِلَقًا  والقضاُء والَقَدُر ال يمنَُع راِغبًا يف احلَقِّ أْن َينُْصَ

الَمِة َأْن  ُه، وإنام َيْلَزُم املنطِلَق يف طريِق السَّ إىل فِْعِل خرٍي َيَودُّ أْن َينرُْشَ

أنامط التطرف 
الثالثة
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ٍم له ِمْن غرِيِه، َوُربَّام  اِئِك غرُي ُمَسلَّ َيْعَلَم َحِقيَقًة َأنَُّه يف هذا االتاِه الشَّ

ُمْبَتىًل  فامُلؤِمُن  أسلوبِِه،  بأسلوٍب غرِي  الَمِة  السَّ َرْسِم  ِمْن  َن غرُيُه  متَكَّ

ِل واألخرِي ُقْدَوٌة وُأْسَوٌة. َلِف األوَّ ومُمَتَحٌن، ويف سلوِك السَّ

َساَلِة ِمَن  َفَلْم َتْسَلِم املرحَلُة اإلسالميَُّة األوىل عىل عهِد صاِحِب الرِّ

ِم واملضاَيَقِة سواًء يف املرحَلِة املكيَِّة أو املدنِيَِّة،  ْتِم والتََّهكُّ األذى والشَّ

وُربَّام كاَن يف املرَحَلِة املدنِيَِّة ِزياَدُة َباَلٍء واْبتاِلٍء ولكنَّها َمَراِحُل مَتكنٍي 

بنَي  مَجَعْت  كام  امُلعاجلَِة،  َوَساِئِل  ُكلِّ  بنَي  مَجَعْت  ا  َأهنَّ ًة  َخاصَّ ومَتْتنٍِي، 

اِر، املنافقنَي، الَيهوِد والنَّصارى، أهِل األوثاِن  ُكلِّ امُلَتنَاِقَضاِت: الُكفَّ

ال  ممَّْن  وغرُيهم  َمَرٌض،  قلوهبِم  يف  ِذين  الَّ املرِجِفنَي،  الَعَرِب،  ِمَن 

: )ې ې ى ى ائ ائ  يعلُمُهم إال اهللُ، قال َعزَّ َوَجلَّ

ەئ(   ]األنفال:60[.
وكلُّ َهِذِه النَّامِذِج املتناِقَضِة كانْت يف مواقَف ُمنَاَزَعٍة َبيِّنٍَة ِضدَّ احلَقِّ 

يعَمُلوَن  املجموعاِت  هلَِذِه  َينَْتُموَن  ممَّْن  اجلميُع  كاَن  حيُث  الواضِح 

اُمُه بالَكِذِب  هلَدٍف ُمَتَشابٍِه أال َوُهَو تطويُق احلَقِّ وإضعاُفُه، بل واهتِّ

ع  ًا ِمْن ُوْجَهِة َنَظَرِهم ، ول يتَورَّ ي عىل ما يروَنُه َحقَّ والُبْهَتاِن والتََّعدِّ

َة األحداِث اجلاِرَيِة ملصَلَحِة  َأَحٌد من َهِذِه املجموعاِت َأْن ُيَوظَِّف كافَّ

موِقِفِه ِضدَّ موِقِف َرسوِل اهللِ ى حتَّى إنَّ بعَض املسلمنَي وَقَع يف 

نامذج اجلنوح ف 
عهد الرسالة
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عاياِت واإلرجاِف  عاياِت والسِّ املحُذوِر َمَع كثَرِة التَّأّثِر بُِمجَرَياِت الدِّ

َمَع  هِلا  ِة اإلْفِك وحتوُّ ]التوبة:47[ كام هو يف ِقصَّ    ) )ې ې ې 

َمِن إىل مدرسٍة َتَتَبنَّى التُّهَمَة وحتيُك حوهلا املؤامرَة حتَّى بعَد ُنُزول  الزَّ

لَِتُكوَن واِحَدًة من  املراِحِل  امُلَتنَاِقَض عرَب  الَعْقَل  اَءِة، وحتِقُن هبا  الرَبَ

ِل، وإحدى  عَوِة إىل اهللِ وَهدمِ مفهوِم البِنَاِء اإلسالميِّ األوَّ َنَقاِئِض الدَّ

اِع امُلَقنَِّن إىل اليوِم. موادِّ الصِّ

وكان ى يف مرحلة املدينَِة مالَِكًا َقَراَر احلُْكِم والِعْلِم وُجْزءًا ِمَن 

َتْسَتْسِلَم  َأْن  امُلنَاِهَضِة  الُقَوى  لتلَك  ، وهلذا كاَن الُبدَّ  عبيِّ الشَّ القراِر 

كي  واألحابيَل  واحِلَيَل  واألساليَب  َراِت  املربِّ وَتْسَتْخِدَم  َما  َنوَعًا 

َة يف النَّاِس. َ ُترِجَف الواِقَع وتغنََم احلَرْيْ

كاَن  لإلسالِم  ابَِقِة  السَّ الُعْصَبِة  وإيامَن  الُقرآينِّ  الوحِي  َة  ُقوَّ إنَّ 

َعرَشاِت  بنَي  ساَلِة  والرِّ عَوِة  الدَّ أمِر  الستقاَمِة  الِفْقِريَّ  الَعموَد  ُهَو 

يطاُن َجاِهدًا عىل إثاَرهِتا بَِواِسَطِة ُوَكالِئِه  تِي َيْعَمُل الشَّ امُلَتنَاِقَضات الَّ

يف املرَحَلِة.

الَواِقِع  يف  َبَقاِئها  عىل  يِرُص  ى  َكاَن  تِي  الَّ بَِيَة  الرتَّ فإنَّ  وهلذا 

املواِقَف وكاَنْت هلم يف  ى  فيَمْن علََّمُهم  اإلنساينِّ كاَنْت حمصوَرًة 

ْأِن َسابَِقٌة وُمَعاَصٌة. هذا الشَّ

رجال املواقف
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تِي  الَّ امَلَواِقِف  َعِن  نبَحَث  َأْن  احلَقُّ يف عالَقتِنا باإلسالِم  واملقياُس 

َصنَُعوها - بأمِر اهللِ َتَعاىل - أولِئَك القوُم يف حياِة امُلصَطَفى ى يف 

تِي اجتهُدوَها بعَد  َأَشدِّ َمَراِحِل احلََرِج لنعطَِيُهُم احلَقَّ يف مواِقِفهم الَّ

انِقَطاع الَوحِي وَمْوِت َرُسوِل اهللِ ى.

تِي ُتنْتُِجها امَلْدَرَسُة  ويف ذاِت الَوقِت َنَضُع األقاويَل واألضاليَل الَّ

ُهم ِمَن  ْلبِيَِّة( ونردُّها عىل أصحاهِبا َوَمْن َلفَّ َلفَّ ُة بـِ)َمواِقِفها السَّ األََنِويَّ

امُلرجفنَي عرَب األزِمنَِة والُعُصوِر.

َف عليها يف مفهوِم الُقدَوِة  َة مموعاٍت جِيُب َأْن َنَتَعرَّ إنَّ أماَمنا ِعدَّ

احلََسنَِة بُِعموِمها: 

رسوُل اهللِ ى.  -1

يَن وأهِل َبْدٍر. ِ ِة املبرشَّ ابُقوَن لإلسالِم من الَعرَشَ السَّ  -2

آُل الَبيِت األطهاُر.  -3

احلنَي ِمَن  التَّابُِعوَن هلم بإِْحَساٍن ِمَن الُعَلامِء واألولِياِء والصَّ  -4

رجاِل األخالِق وَأَسانِيِد الِعْلِم.

َحاَبِة  ِف واالقتداِء ِقَراَءُة َمَواِقِف التََّميُِّز َلَدى الصَّ وَتْتَبُعها يف التََّعرُّ

واآلِل َحَسَب امَلَراِحِل: 

صاحِب  وَمَواِقُف  وامَلَدنِيَُّة  امَلِكيَُّة  املرَحَلُة  األُوىل:  املرحلُة   *

جمموعات القدوة 
احلسنة
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َساَلِة. الرِّ

اِشَدِة ، والنََّظِر إىل مَرَياِت  املرحَلُة الثَّانَِيُة: مرحَلُة اخِلالَفِة الرَّ  *

ِعيَِّة عىل عهِد َرُسوِل اهللِ ى ،  االختالِف بَِعنِي امَلَواِقِف الرشَّ

وليَس عىل أساِس حتليِل امَلَواِقِف بَِعنِي النَّاِقِضنَي وامُلْغِرِضنَي 

وامُلْفِسِديَن.

ويدَعُم َهِذِه املرَحَلَة الُوُقوُف الواعي ـ كام َسَبَق ِذْكُرُه يف الُفُصوِل 

ابَِقِة ـ والنََّظُر إىل َمَواِقِف:  السَّ

وآثَرِت  الَواِقَع  َقبَِلِت  َوَقْد   ، رَ  فاطمَة  يَِّدِة  السَّ  *

ِة األموِر، ول ُتثِْر َمْعَرَكًة  كوَت وَحِفَظْت رأهَيا يف كافَّ السُّ

ول َتْشَهْر ِسالحًا، َوَقْد اختاَرها اهللُ إىل جواِرِه واألمُر ال 

َزاَل يف بَِداَياتِِه.

اإلمام عيلُّ بُن أيب طالٍب: وكاَن له َرأٌي َشْخيصٌّ يف شأِن   *

وَرى ال يف شأِن التَّعينِي، وَتَبْلَوَر املوِقُف األخرُي عىل  الشُّ

َخوٍف،  وال  َتِقيٍَّة  ُدوَن  املرحَلِة  بِنَاِء  يف  وامُلَشاَرَكِة  الَبْيَعِة 

وُيْعَتَمُد ُهنَا األخُذ بَِرأِي اإلماِم عيلٍّ وَفاطَِمَة c يف 

أَي اآلَخَر الذي َعاَرَض اخلالَفَة اعَتَمَد  امُلواَفَقِة ؛ ألنَّ الرَّ

امَلنُْصوِص  ِمَن احلَقِّ  ُيْعَزى هلام  الثَّوابِِت عىل ما  َنْقِض  يف 

موقف السيدة 
فاطمة وعيل 

ابن أيب طالب 
ء
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وَفاطَِمَة  َعيلٍّ  ِمْن  ُكلٌّ  الَعَمَل هباِم  أوَقَف  َوَقْد  ُيْعَتَقُد،  فيام 
c ول ُيوِصَيا َأَحَدًا بَِثوَرٍة وال بَِموِقٍف ُمَعاِرٍض.

ِة وهو بيُت الِوَراَثِة املعرَتِف بِه لدى اجلميِع سواًء  وألنَّ بيَت النُُّبوَّ
عىل ُمسَتَوى أهِل احلكِم أو أهِل الِعْلِم فال ُبدَّ ِمْن ِدَراَسِة متيُِّزِهم يف 
هَراِء وعيلِّ بِن أيب طالٍب c مها َثَمَرٌة ِمْن ثاِمِر  كوِن فاطَِمَة الزَّ
ًة، وُتِشرُي األحاديُث واآلياُت  يَّ يِف زواجًا وَمَقامًا وُذرِّ ِ الَوحِي الرشَّ

. ِعيِّ ْ ِدمِها الرشَّ الكثرَيُة إىل متيُِّزمها وتفرُّ
 v َبِقَي لإلماِم عيل b هراِء يَِّدِة َفاطَِمَة الزَّ وبعَد موِت السَّ

ُد ِمْن ِجَهَتنِي:  التميُُّز والتََّفرُّ
ِة امُلَباَرَكِة الَباِقَيِة ِمْن أهِل الِكَساِء. يَّ رِّ األُوىل: كوُنُه أصَل الذُّ

اهللِ  لَِرُسوِل  ْحَبِة  الصُّ وَفِضيَلِة  اآلِل  َفِضيَلِة  َبنَي  مجَع  أنَُّه  الثَّانِيِة: 
ابَِقِة لإلْساَلِم. ِة وفضيَلِة الِعْلِم وَفِضيَلِة السَّ وفضيَلِة األُُخوَّ

ا ِمْن  ِدِه ِمْن حيُث اخلُصوِصيَّاُت ، أمَّ وهذا ُهَو األَْصُل يف متيُِّزِه وَتَفرُّ
حيُث املفاضَلُة املعروَفُة يف ترتيِب اخِلالَفِة فذاَك أمٌر قد ُأْشبَِع الَفْصُل 

فيِه وال ُننَاِزُع َأَحدًا بشأنِِه.

َفَق عليه ُعلاَمُء  نَا يف إشاَرتِنَا ُهنا لإلماِم عيلٍّ  v  ال ُنَغرُي ما اتَّ إنَّ

التميُِّز  مفهوِم  وضِع  بَِصَدِد  نحُن  وإنَّام  األفضليَِّة،  ترتيِب  يف  نَِّة  السُّ

أي:  وَدوِرها،  الِت   التََّحوُّ بِِفْقِه   ُق  َيَتَعلَّ ما  عليِه  َبنَْينَا  الذي  ِد  والتََّفرُّ

البد من دراسة 
تيز بيت النبوة 
والوراثة وتبني 
تفرده الرشعي

َتـَمـيـُّـُز اإلمام 
v عيل
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اِشَدِة  الرَّ َمْرَحَلِة اخلالَفِة  تثبيِت  هراِء يف  الزَّ مواِقِف اإلماِم ومواِقِف 
عهِد  إىل  َساَلِة  الرِّ عهِد  ِمْن  والِعْلِم  احلُْكِم  َقَراِر  انتقاِل  وَسالَمِة 

. ِعيِّ عىل الوْجِه التَّامِّ ْ االجتهاِد الرشَّ
َموِقٌف من مواِقِف  ِذكُرُه -  َسَبَق  b - كام  هراِء  الزَّ فموِقُف 
ًا  وأيَّ الَقراِر،  ِضدَّ  والتَّحِريِش  اإِلَثاَرِة  َمَواِقِف  ِمْن  وليَس  الَمِة  السَّ
كاَن فِْقُه التربيراِت الذي َنَسَجْتُه َمَداِرُس النَّقِض لَِقراِر اخِلالَفِة فإنَّ 
ِة  كافَّ ِمْن  ُدُه  ُتَؤيِّ وال  اخلَاطِئ  الَفْهِم  هلذا  تشَفُع  ال  دوِر  الصُّ مواِقَف 

الُوُجوِه.
َوَقْد َفِهَم البعُض ِمْن َقِضيَِّة)َفَدٍك( ما أوَقَعُهم يف سوِء الَفْهِم وُسوِء 
ُه  تِي جِيُب َأْن ُيدِرَكها اجلميُع َأنَّ النََّتاِئِج يف الَوالِء والرَباِء، واحلقيقُة الَّ
َ َرُسوُل اهللِ ى وُبوِيَع أبو َبكٍر أرَسَلْت فاطَِمُة b تسَأُل  ملا ُتُويفِّ
ِمْن )َفَدٍك( فأجاهَبا  َنبِيِِّه  ى ممَّا أفاَء اهللُ عىل  ِمْن َرُسول اهللِ  ِمرياَثَها 
َفُهو  َتَركنَا  ما  ُث..  ُنَورَّ »ال  قال:  ى  اهللِ  أنَّ رسوَل   v أبوبكٍر 
 v ٍد ِمْن هذا املاِل« يعني ماَل اهللِ، وقال َصَدَقٌة، إنام يأكُل آل ممَّ

ُ شيئًا ِمْن َصَدَقاِت رُسوِل اهلل ى الَّتِي كانْت ف  : »وإنِّ واهللِ ال أغريِّ

 :v ى«)1(، وقال  َعِمَل منها رسوُل اهلل  عهِدِه وَعَميل فيها بام 

»رشح النَّهج« )216/16(.  )1(

قضية فدك
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أِصَل  َأْن  ِمْن  إيلَّ  أحبُّ  ى  اهللِ  رسوِل  لَقَراَبُة  بَِيِدِه  َنْفيِس  »والذي 

يُق هذا لفاطَِمَة b َتَراَجَعْت عن َذلَِك   دِّ قراَبتِي«)1(، وملا َذَكَر الصِّ

ول َتَتَكلَّْم بعُد يف هذا األمِر َحتَّى ماَتْت.

قاَل  بكٍر  أبا  أنَّ  احلَِديد:  أيب  البِن  البالَغِة«  هنِج  »رشِح  يف  وجاَء 

هلا: »إنَّ َلِك َما ألبيِك. وكاَن َرُسوُل اهلل  ى يأُخُذ ِمْن َفَدٍك ُقوَتُكم 

وَيْقِسُم الباقي وحيِمُل ِمنُْه ف سبيِل اهللِ وَلِك َعيلَّ عهٌد أْن أصنََع هبا كام 

كاَن َيْصنَُع، َفَرِضَيْت بَِذلَِك، وأَخَذِت الَعْهَد عليِه بِِه«)2(.

هراِء b وحَدها،  َمَع الَعْلِم أنَّ )َفَدكًا( ل َتُكْن خُتصُّ فاطَِمَة الزَّ

ديُق  الصِّ ْث  يورِّ ول  والَفاُروِق  ِديِق  الصِّ اْبنَتا  اِث  الُورَّ ِمَن  كاَن  بل 

العبَّاُس  وكَذلَِك    ،b فاطَِمَة  َثا  يورِّ ل  كام  ابنََتامُها  والَفاُروُق 

يُِّد  َعمُّ النبيِّ ى َوُهَو ِمْن َوَرَثتِِه، وعىل َذلَِك فلم َيِرْث، وَرَوى السَّ

يَعِة أنَّ األمَر ملَّا َوَصَل إىل عيلِّ بِن  ُب بَِعَلِم اهلَُدى عنَد الشِّ املرَتَض امُلَلقَّ

أيب طالٍب ُكلَِّم يف َردِّ َفَدٍك فقال: »إنِّ ألْسَتِحي ِمَن اهللِ َأْن َأُردَّ َشيَئًا 

صحيح البخاري برقم )3730( .  )1(

تها -أي:  )2( »رشح النَّهج« )216/16( ، وفيه أيضًا: أن أبا بكر كان يأخذ غلَّ

َفَدٍك- فيدَفُع إليهم -أهَل الَبيِت- ِمْنها ما يكِفيهم، وَيْقِسُم الباقي، وكان 

عمُر كذلك، ُثمَّ كان ُعثامُن كذلَِك، ُثمَّ كان عيلٌّ كذلك.
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َمنََع ِمنُْه أبوبكٍر وأمَضاُه ُعَمُر« )1(.

أبا  أرأيَت  بقوهِلم:  َذلَِك   عن  الَباِقُر  ٌد  حممَّ جعَفٍر  أبو  ُسِئَل  وملا 

ُكم  ُكم َشيئًا؟ أو قال: َذَهَبا ِمْن َحقِّ بكٍر وُعَمَر: هل َظَلامُكم ِمْن َحقِّ

للعاملنَي  لَِيكوَن  عبِدِه  عىل  القرآَن  أنزَل  والذي  »ال،  فقال:  بيَِشٍء؟ 

ُجِعْلُت  ُقْلُت:  خرَدٍل«.  ِمْن  َحبٍَّة  ِمْثَقاَل  نَا  َحقِّ ِمْن  َظَلامَنا  ما   ، َنِذيرًا 

وما  واآلخَرِة  نيا  الدُّ ام ف  َتَوهلَّ  ، َوحَيَك  »َنَعْم  قال:  المُها؟  َأَفَتَتوَّ فَِداَك 

أصاَبَك َفِفي ُعنُِقي«)2(.

ِقَياَدِة  حتَت  مموعاٌت  َحتَّى  وال  جيوٌش  الَقَراِر  ِضدَّ  تتجيَّْش  ول 

ْلِم  بِالظُّ ُشُعوِرِهم  ِمن  الَبْعُض  َيُقوُلُه  ما  بِاْعتَِباِر  البيِت  آِل  ِمْن  َأَحٍد 

َعِن  عيلٌّ  واإلماُم    v الَعبَّاِس  ِعَباَراُت  كاَنْت  َوَما  واإِلْقَصاِء، 

ُد ُسُكوَت َرسوِل اهللِ  ِف لألمِر بعَد َرُسوِل اهللِ ى إال رأيًا يؤيِّ التََّخوُّ

ى َعْن َمْسَأَلِة التَّْعينِي للِوَصاَيِة ِمْن َبْعِدِه.

امَلْعنِيَّاِن  مها   c عيلٌّ  واإلماُم  فالَعبَّاُس  األحواِل  ُكلِّ  ويف 

بالتََّوقُِّف أماَم الَقَراِر ورْفِضِه وإَِعاَدِة احلَقِّ إىل نَِصابِِه وَمَعُهم امُلؤِمنُوَن 

ابُِقوَن ُكلُُّهم إِْن كاَن الَقَراُر قد َخَرَج عن أهِلِه. السَّ

)1( »الشايف يف اإلمامة« للسيد املرتض ص213.

)2( »رشح هنج البالغة « البن أيب احلديد 220/16.
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َتْثبِيتِِه  ُم - أي آُل الَبيِت - قد َقبُِلوا األمَر وصاُروا ُجْزَءًا ِمْن  وألهنَّ

ُة  َأِئمَّ ُم  ، ألهنَّ النَّصِّ القاِئَم عىل  ِعيَّ  ْ الرشَّ االجتهاَد  ُتعاِدُل  َفَمَواِقُفهم 

ُدوَن  فيام  اخلََطأِ  عىل  ِرَضاُهم  اهلَُدى  ِة  َأِئمَّ َحقِّ  يف  ُيْقَبُل  وال  اهلَُدى، 

الَقَراِر، َفَكْيَف بِالَقَراِر؟

الِت   التََّحوُّ فِْقِه   يف  امَلَواِقِف  بُِسنَِّة  َي  ُسمِّ َما  أو  امَلَواِقِف  فِْقَه  إنَّ 

الَقَراِر  َقُبوِل  الَبيِت من  الطَّاِعننَي يف َسالَمِة َموِقِف أهِل  ُد َخَطَأ  ُيَؤكِّ

فِْقَه  خيرِتُعوا  أْن  النَّاِقُضون  أولِئَك  اضُطرَّ  وهلَذا  فيِه،  وُمشاَرَكتِهم 

ُموا فيها اإلماَم عليًَّا َوَمْن َمَعُه ِمْن  تِي اهتَّ التَِّقيَِّة للُخُروِج ِمَن األَْزَمِة الَّ

كوِت. أهِل بيتِِه بِالسُّ

عليِه  وُيْعَتَمُد  بِِه  ُيْقَتَدى  َموِقٌف  الِت   التََّحوُّ فِْقِه   يف  كوُت  والسُّ

َواَياِت  الرِّ ِسْلِسَلِة  ِمْن  وَأْقَوُم  َأْسَلُم  َوُهَو  اهلَُدى،  ِة  َأِئمَّ ِمْن  َصَدَر  إذا 

َقاتِِه، فأصحاُب رسوِل  تِي ِحيَكْت حوَل الَقراِر وُمَتَعلَّ نَاَعاِت الَّ والشَّ

ْغَبِة  الرَّ ِد  مُلَجرَّ وا بعَد َرسوِل اهللِ  َيْرَتدُّ ِمْن أن  ى أوَثُق وأْصَدُق  اهللِ 

وال  َعاطَِفًة  وال  اخرِتاعًا  ليَس  التَّوثِيُق  وهذا  واحلُْكِم،  لطاِن  السُّ يف 

َمَواِقِف  َسالَمِة  يف  نَِّة  والسُّ الُقرآِن  لِنُصوِص  تأييدًا  وإنَّام  انِحيازًا 

َحَصاَنَة  النَّاِقضنَي  وإِْفِك  وَكِذِب  اإلسالِم  إىل  ابقنَي  السَّ واجتهاِد 

َحاَبِة األعالِم. الصَّ

موقُف آل 
البيت يعادُل 

االجتهاَد الرشعّي

السكوت ليس 
التقية ، والتقية 

ليست احلل
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وإذا كاَن األمُر لدى فريٍق قد ُبنَِي عىل النَّصِّ ولدى فريٍق آخَر عىل 

نَا َنَضُع النَّصَّ والَعاطَِفِة َمَعًا والعقَل يف ِميَزاِن القراَءِة  العاطَِفِة.. فإنَّ

احلََسُن  قال عنها اإلماُم  تِي  الَّ املواِقُف  َهِذِه   ، ِة  النُُّبوَّ ملَواِقِف  الواِعَيِة 

ُة« . ا ال جتَتِمُع َلنَا اخِلالَفُة والنُُّبوَّ ألخْيِه: »إنِّ ألرى أنَّ

األخالِقيَِّة  املواِقِف  َمَع  ُه  ُكلُّ النََّبِويُّ  املرياُث  ِهَي  هنا  ُة  فالنُُّبوَّ

 ِ ���طط
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِة األكابِر - أي : آِل الَبْيِت - ِمَن   ِة، َوِهَي ُسلوُك األِئمَّ ِديَّ املحمَّ

َتْدنِيِسها  َعَدِم  عىل  َوَحِرُصوا  رجاهُلا  هبا  احَتَفَظ  َوَقْد   ، ���ططِ  ��ْو��سِ
ِ
إ�

ْ
ل

ٱ
�

َياسِّ ملْن َيَتَهاَفُتوَن عىل امتالِكِه  بَِتحِريِش األََبالَِسِة، َوَرَموا بِالَقَراِر السِّ

واستحالبِِه واستثامِرِه إىل أن َيْقيِضَ اهللُ أمرًا كاَن مفُعوالً.

ِة  ( ِمْفَصٌل َهامٌّ يف تاريِخ األُمَّ ياسِّ إنَّ َهِذِه املسألَة )َتْرُك الَقراِر السِّ

عنُه   َ َذلَِك  وعربَّ إىل  ى  أشاَر  َوَقْد  ى  اهللِ  بعَد رسوِل  اإلسالميَِّة 

هُلنَّ َنْقَضًا احُلْكُم«)1( واحُلْكُم ُهَو الَقراُر  بمفهوِم النَّقِض يف قوله: »َأوَّ

 ، ، ول ُيرِشْ ى إىل عوَدتِِه - أي: القراِر - إىل وضِعِه الطبيعيِّ ياسُّ السِّ

ُكلِّها، كام  َنَواِقَض أخرى يف قراراِت اإلسالِم  بل أشاَر إىل حصوِل 

َحَلُة  يظَهُر  َوُهْم كام  املرَحَلِة،  َهِذِه  عوِب يف  الشُّ دوِر  يَِّة  أمهِّ إىل  أشاَر 

َك  امَلنَْهِج األََبِويِّ النََّبِويِّ الثَّابِِت لقولِِه ى: »ُكلَّام ُنِقَضْت ُعرَوٌة تَسَّ

)1( أخرجه ابن حبان يف »صحيحه« )6715( وأحد يف »مسنده« )22214(.

ترك القرار 
السيايس
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النَّاُس بالتي َتلِيها«)1(.

والُعَقِد  الطُّموحاِت  أصحاِب  ِمْن  واألقامُع  والَقاَدُة  اَسُة  فالسَّ

والَعَواطِِف واجلََهاالِت ال َيْشَغُلُهم غرُي نقِض احلُْكِم إذا ل َيُرْق هلم 

َشأُنُه أو امُلنَاَفَحُة َعنُْه واملوُت ُدوَنُه إذا َمَلُكوُه، وهلذا َفُهم يف أحاينَي 

يف  يطاِن  الشَّ مرشوِع  إنجاِح  يف  ِعْلٍم  وبغرِي  بِِعْلٍم  ُيسهُموَن  كثريٍة 

نقِض الُعَرى امُلَتالِحَقِة، وُربَّام التَّآُمِر عليها َمَع َمْن يمنَُحُهم الَبَقاَء يف 

ًة يف ُعُصوِر الُغَثاِء والَوَهِن، َوَقْد آَل أمُر القراِر  موِقِع الَقراِر، وَخاصَّ

والرتشيِح المتالِكِه بَِيِد امُلْستثمِريَن وامُلْسَتعِمريَن.

ياسِّ َقَضيٌَّة واِحَدٌة، وإنَّام االختاِلُف  إن قضيََّة احلُكِم أو الَقراِر السِّ

َمْسَأَلَة  َفإِنَّ  وهلذا  للَقَراِر،  احلَاِمَيِة  ُقوِف  والسُّ واألوِعَيِة  امَلَراِحِل  يف 

َياَنِة  االهتَِداِء واالقتَِداِء يف قِضيَِّة القراِر واعتباِرها جزءًا ِمْن أمِر الدِّ

األبواِق  َفريَسَة  َيَقَع  ال  َأْن  املباِدِئ  هَبِذِه  َك  امُلَتَمسِّ ُيلِزُم  ِن  والتََّديُّ

عوَب  الشُّ َسَلَب  َقْد  يطاُن  الشَّ كاَن  َوإِْن  حتَّى  األسواِق،  وَهْيَشاِت 

واجلََدلِيََّة  اإلعجاَب  وَمنََحُهُم  باألثباِت،  واالقتداِء  االهتداِء  َثَقاَفَة 

ُحبِّ  أو  االمتالِك  عىل  والتَّْصِميَم  والَعْزَم  والتَّنَاُفَس  والطُّموَح 

ِعْلِميٍَّة  ياٍت  بُِمَسمَّ ْبِعيََّة  الطَّ ياِت  املسمَّ َهِذِه  َغلََّف  أن  بعَد  االنتقاِم، 

)1( تتمة احلديث السابق  .
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 ِ
�ةي �يمَّ ِ

��فِ��ي أحفاِد  من  املتأثِّريَن  يف  ٍة  وخاصَّ عجيٍب  إعالميٍّ  تأثرِي  ذاِت 

ِعيٍَّة ُمْسنََدٍة،  �ِع�ىيْ دوَن ِعْلٍم واٍع وَمْعِرَفٍة رَشْ �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ِ ��ِو���هَآ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ

َمنَْهِجيَّتِِهم  َغاَب أساُس  ِمنُْهم كام  وهذا موِقٌف هامٌّ َغاَب عن كثرٍي 

ِة. األََبِويَّ

املنهجيَِّة  َهِذِه  أعداِء  ِمْن  َرَة  املتكرِّ اهلََجامِت  َفإنَّ  هذا  وألجِل 

واملغِرِضنَي حوهلا واملنَدفِعنَي أو امُلنَْتِفعنَي َيْعَمُلوَن َجاِهِديَن لَِزْعَزَعِة 

َحْضَموَت  مدَرَسِة  وبَِثَوابِِت  ُعمومًا  الَبْيِت  آِل  ِة  َأِئمَّ بَِثَوابِِت  الثَِّقِة 

ُخصوَصًا، وَرْبطِِهم َغاَيًة وَمِصريًا وَمْذَهبًا وُرْؤَيًة بَِمَذاِهِب اإلفَراِط 

هبِم  جِّ  للزَّ املحُبوَكِة  اِت  امُلرَبرِّ ِمَن  الَعِديِد  حتَت  املعروفِة  والتَّْفِريِط 

َأَحٌد  يبقى  ال  َحتَّى  الَقراِر،  عىل  اِع  الصِّ َمْعَرَكِة  َأُتوِن  يف  وبَِغرِيِهم 

ِة َمْن  ���ططِ ، وال يبقى يف األُمَّ ��ْو��سِ
ِ
إ�

ْ
ل

ٱ
�  ِ ���طط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِمْن آِل الَبْيِت يِمُل َمنَْهِجيَِّة 

وَينَْتِصُ  يطاِن  الشَّ َمْطَلُب  ُق  َيَتَحقَّ وهنا  ِعيََّة،  ْ الرشَّ الَمَة  السَّ َيرَغُب 

َق  حتقَّ َوَقْد  وأكُتُبُه؛  هذا  وأقوُل  العاِئَد،  َجاِجَلُة  الدَّ وَيْسَتِلُم  اُل  جَّ الدَّ

ياَسِة يف الواِقِع املخُذوِل ولأَلَسِف. اجلُْزُء األكرَبُ ِمْن َهِذِه السِّ

إنَّ الكثرَي ِمْن إِْخوانِنَا امُلنَْدفِعنَي وامُلنَْتِفعنَي َوِمْن غرِيِهم ال ُيرِضيهم 

ياِسيََّة  تِِه، لكنَّ الُوْجَهَة السِّ ِمْثُل َهَذا التَّعليِل َمَع ِعْلِمهم بَِعَداَلتِِه وِصحَّ

تِي ل َيَتَخلَُّصوا ِمْن ُعْقَدهتِا مُتيل َعَلْيِهم التََّحاُيَل ِضدَّ َهِذِه التَّعِليالِت  الَّ

مطلب الشيطان 
هو زعزعة الثقة 

هبذه الثوابت 
حتى ال يبقى 
من يرغب ف 

السالمة الرشعية

أقول هذا 
وأكتبه... وقد 

تقق اجلزء األكرب 
من هذه السياسة 

ف الواقع املخذول 
ولألسف..



104

وَتصنِيَفها كام يُلو هلم وَكام ُتريض ُعْقَدهَتم املأُلوَفَة.

احلقيقِة  إىل  َيُمتُّ  ال  ُأولِئَك  ِمْن  والتَّحاُيَل  التَّصنِيَف  هذا  وألنَّ 

َعِن  الواعي  الَبْحِث  وجوِب  عىل  وَنْجِزُم  ُنِصُّ  نا  فإنَّ بيَِشٍء  امَلْفُقوَدِة 

الطَّاِمعنَي  املفُقوَدِة وعن مصاِدرها، ومصاِدُرها ليسْت عنَد  احلقيقِة 

اِدُقون. ُة الصَّ هاُد واألِئمَّ وال الطَّاحمنَي، وإنَّام الزُّ

ا َقْد ختلَّْصنا ِمْن ُعْقَدِة الَبحِث عن الَقراِر ومسؤوليَّاتِِه، فلهذا ال  إنَّ

موِقعها  يف  َنَضُعها  وإنَّام  والتَّْسِييِس  ياَساِت  السِّ فِْقِه  قراَءِة  إىل  َنِميُل 

الِت  َفَقْط، وندعو اهللَ َتَعاىل أن جيِزَي آباَءَنا وِرَجاَل  من فِْقِه  التََّحوُّ

ِة خرَي اجلزاِء عىل ما َفَعُلوا. ِة النََّبِويَّ َمْدَرَستِنا األََبِويَّ

يف  َيكوَن  َفَلْن  والتَّجِديِد  التَّحِديِث  من  نصيٌب  لنا  كاَن  وإذا 

عوِب وبِنَاِء األجياِل  الَبْحِث َعِن الَقَراِر وامتالِكِه، وإنَّام يف ِخْدَمِة الشُّ

وإال  وُمِدَيٌة،  ُمِفيَدٌة  ُمنَاَصَحٌة  ُهنَاَك  كاَن  إِْن  الَقَراِر  َحَلِة  وُمنَاَصَحِة 

جاُل يف بِنَاِء احلََياَتنِي كاٍف َلنَا ولَِغرِيَنا وهللِ احلَْمُد. َفإِنَّ ما َرَسَمُه الرِّ

وعىل الطَّاِمعنَي والطَّاحمنَي أحُد أمريِن: 

َيْعَتِقُدوَن فيِهُم اخِلياَنَة َعرَب التَّاِريِخ ويَظلُّ  ا أن ُيَصنُِّفونا َمَع َمْن  إمَّ

َغاِئِن  والضَّ للِحْقِد  والتَّوِريِث  الِوَراَثِة  أجزاِء  ِمن  ُجْزءًا  ُحْكُمهم 

. َبِة، وهذا عنُي املخالَفِة للَحقِّ ْبِعيَِّة امُلَركَّ الطَّ

إنا قد ختلصنا 
من عقدة البحث 

عن القرار 

إن كان لنا نصيب 
ف التحديث ففي 
خدمة الشعوب 

ومناصحة 
أصحاب القرار 
إن كانت جمدية
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األحداِث  ركاِم  عن  بعيدًا  ِعيََّة  ْ الرشَّ امَلَواِقَف  َيْقَرؤوا  َأْن  وإما 

الِت  وما ترتََّب عليه من أحقاٍد وَضَغاِئَن، ويتعلَُّموا َوْضَع  والتََّحوُّ

الواعي لأُلُموِر  النََّظِر  َبْعَد  ِمَن احلَقِّ والباطِِل،  َموِقِعِه  ُعنُْصٍ يف  ُكلِّ 

ُدوِر، لُِيَجنُِّبوا َأْنُفَسُهم أوالً املوَت عىل اإلفراِط  ِة الصُّ ومَلواِقِف األِئمَّ

وُحْسَن  امَلَواِقِف  َسالَمَة  الَقاِدَمِة  األجياِل  إىل  َولَِينُْقُلوا  التَّْفِريِط،  أو 

حاَبِة األثباِت، كام ِهَي يف لَِساِن  الَبيِت وَعَداَلِة الصَّ ِة آِل  َأِئمَّ أخالِق 

َلِة، إضاَفًة إىل حتديِد  ِة ذاهتِا، وليَس ِمْن ُمنَْطَلِق األحداِث امُلَتَحوِّ النُُّبوَّ

ُة، ُدوَن َتْعِميِم التُّْهَمِة  ِسامِت اخِلياَنِة لدى َمْن َدَمَغْتُهم النُُّصوُص النََّبِويَّ

نَْتُهم َسابَِقُة اإلْسالِم  ِة الُعُدوِل َوَمْن َحصَّ وإلَصاِق االنِحَراِف بِاألِئمَّ

وبَِشاَراُت َرُسوِل اهللِ ى.

�ِع�ىيْ َوَمْن َتبَِعهم  �وِ�
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��فِ��ي إنَّ آَل البيِت ِمْن 

بِّ  خُيَالُِفون أهَل اإِلفراط والتَّْفِريط فيام َجنَُحوا إليه ِمْن إْطالِق السَّ

ُفوَن عن َتنَاُوِل  يَن بِاجلَنَِّة وأهِل َبْدٍر، وَيَتَعفَّ تِم والَوِقيَعِة يف املبرشَّ والشَّ

َتَتبنَّاُه َمَداِرُس اإِلْفَراِط  يِح الذي  بِّ الصَّ غرِيهم أيضًا باللَّْعِن والسَّ

انًا  لعَّ ُأبَعْث  مل  ى: »إنِّ  امُلَعلِِّم األعظم  ُرون قوَل  والتَّفِريط، ويتَذكَّ

الطَّبِع  ُعْقَدِة  ِمْن  َقد خَتلَُّصوا  امَلوِقِف  هَبَذا  َرَحًة«)1( وُهْم  ُبِعْثُت  وإنام 

)1( أخرجه مسلم يف صحيحه ،  باب النهي عن لعن الدواب )2599(.

عىل اآلخرين 
أحد أمرين: إما 
وصمنا باخليانة 
التارخيية، وإما 
قراءة املواقف 

الرشعية بعيدا عن 
ركام األحداث

التخلص من 
عقدة الطبع 

رضورة منهجية
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ِعنَْد  باِم  بِالَيِد واللَِّساِن، واسَتَعاُضوا  اِغَبِة يف االنتقاِم وأخِذ احلَقِّ  الرَّ

ُض  اهللِ َعزَّ َوَجلَّ الذي َينُْصُ املظلوَم وَيْدَفُع َعِن احلَقِّ وأهِلِه، ويعوِّ

َبْل  نيا،  الدُّ احلياِة  ممَّا يف  بِأْفَضَل وأْحَسَن وأكَرَم  ُسِلُبوه  ما  املسُلوبنَِي 

ابِِع ل يأِت  ُم يف الَقرِن السَّ امُلَقدَّ يِف الذي اختاَرُه الفقيُه  إِنَّ كرْسَ السَّ

قاَل   ، احلديِث  َفِفي  هلا،  التَِزامًا  َبل  بالنُّصوِص،  َجْهاًل  وال  اعتَِباَطًا 

َا َستُكوُن فِْتنٌَة امُلْضَطِجُع فيها خرٌي ِمَن اجلالِِس،  َرُسوِل اهللِ ى: »إنَّ

اعي. فقال َرُجٌل: يا  واجلالُِس خرٌي ِمَن املاش، واملاش خرٌي ِمَن السَّ

َوْمْن  بِإِبِلِِه،  َفْلَيْلَحْق  إِبٌِل  َلُه  كانْت  َمْن  قال:  تأُمُرن؟  ما  اهللِ:  َرُسوَل 

َكاَنْت َلُه َغنٌَم َفْلَيْلَحْق بَِغنَِمِه، َوْمَن كاَنْت َلُه َأْرٌض َفْلَيْلَحْق بَِأْرِضِه، 

ُه عىل  ْب َحدَّ َوْمَن مل َيُكْن َلُه شٌء ِمْن َذلَِك  َفْلَيْعَمْد إىل َسيِفِه َفْلَيْضِ

َصْخَرٍة، ُثمَّ لَِينُْج إِْن اْسَتَطاَع النََّجاَء«)1(.

)1( رواه ابن أيب شيبة يف »مصنفه« )38266(.

موقف الفقيه 
املقدم ف كرس 
السيف مل يأت 

اعتباطا
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لَمِة فِْقُه الَقَراِر وَمْوقُِعُه ِمَن اتلَّحِريِش والسَّ

ما ُهَو الَقَراُر؟ 

ياَسُة؟  َوَما ِهَي السِّ

وما هو التَّْسييُِس؟ 

اَسُة؟ وَمْن ُهُم السَّ

ًة وَضْعفًا  ِة ِسْلاًم وَحْربًا وُقوَّ ُة الَفاِعَلُة يف ُشؤوِن األُمَّ القراُر : ُهَو الُقوَّ

وَعِقيَدًة وُمَعاَمَلًة.

ِة ُوُجوِهِه. ُة ُشؤوِن الَقَراِر بَِكافَّ َياَسُة ِهَي : إَِداَرُة َدفَّ والسِّ

ِة. والتَّْسيِيُس  هو : َتطِويُع اإلَداَرِة َوفَق امَلَصالِِح االْختَِياِريَّ

اَسُة هم : َحَلُة الَقَراِر باجلََداَرِة أو بَِغرِيها. والسَّ

عوِب وَسالَمِة  ًا يف حياِة الشُّ َوَقْد أعطى اإلسالُم الَقَراَر َموِقَعًا َهامَّ

استِْقَراِرها، وَجَعَلُه ِقْسمنِي أساِسيَّنَي: 

وَرى(. قراُر احلُكِم )اخِلالَفُة والشُّ  -1

ُة والتَّْزِكَيُة(. قراُر الِعلِم واألخالِق )النُُّبوَّ  -2

تعريفات مهمة
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الِقراِر(  )امتالِك  َفهِم  يف  مَراُه  املسلمنَي  بنَي  االختالُف  وجرى 

ِة  وَمْن ُهْم أهُلُه، فُهنَاَك َمْن َيْدِمُج بنَي َقَراِر احلُكِم وَقَراِر الِعْلِم والنُُّبوَّ

َقاِئاًم  َقَراَر احلُكِم  يف ُأَسٍة َواِحَدٍة وال ماَل للغرِي، وُهنَاَك َمْن جيَعُل 

ِة  ِة َفَلُه أهُلُه ِمْن َأِئمَّ ا َقَراُر الِعْلِم والنُُّبوَّ وَرى بنَي امُلسِلمنَي، َأمَّ عىل الشُّ

دوِر. ِة الصُّ آِل الَبيِت وُعَلامِء املِلَّ

اِع  َوَقْد أدى اختالُف الَفهم لدى بعِض املسلمنَي إىل افتعاِل الصِّ

َل  الَقَراِر وامتالكِه وحتوَّ أمِر  تعليِل  ِة يف  اجلادَّ والنَِّزاِع واخلروِج عن 

َتيَّاراٍت  ذاِت  ومدارَس  وُرَؤًى  وأفكاٍر  ومجاعاٍت  فَِرٍق  إىل  األمُر 

ِسَياِسيٍَّة.

امَلوُجوَداِت  جلُْمَلِة  ُك  امُلَحرِّ الَقاِهُر  االنِدَفاعيُّ  ُه  التََّوجُّ هو  والتَّيَّاُر 

وَثَمراُتُه  وَنَتاِئُجُه  وأسباُبُه  َبَواِعُثُه  َتيَّاٍر  ولُِكلِّ   ، ٍ ُمَعنيَّ َهَدٍف  نحَو 

ٍه  وَتَوجُّ ُمَعيَّنٍَة  لِِفْكَرٍة  إطاٌر  ِهَي  ياَسُة  والسِّ واستثامراُتُه،  وَفَواِئُدُه 

ِعيًَّا - وَهَذا ما َنْحُن بَِصَدِدِه- َوَقْد يكوُن َوْضِعيًَّا  ُمرْبَمٍج َقْد يكوُن رَشْ

غًا حمَتَواُه. ِعيِّ وُمَفرِّ ْ أو ُمستثِمرًا للجانِب الرشَّ

ياسُّ الُبدَّ َأْن يكوَن َلُه إَِطاٌر يِوْيِه أو يَتوْيِه، ولُه َقَراٌر  فالتَّيَّاُر السِّ

َياَسِة يف  السِّ وُمنَْطَلُق  اسرِتاتِْيِجيٌَّة وَضَوابُِط هتِدْيِه،  ٌة حتِمْيِه، ولُه  َوُقوَّ

ْينَاُه يف )فِْقِه   ُة أو َما َسمَّ اإلسالِم النُُّصوُص، وضابُِطها األخالُق النََّبِويَّ

اخلالف ف فهم 
امتالك القرار

التيار السيايس 
ومنطلقاته
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ِعيٌّ َمِرٌن  الِت( بُِسنَِن امَلَواِقِف، حيُث إِنَّ األخالَق َضابٌِط رَشْ التََّحوُّ

ِمْصَلحُتها  فيِه  ملا  والُعقوِل  النُُّفوِس  واستجالِب  النُّصوِص  لَِتطبِيِق 

ُة. ْنَيِويَّ ينِيَُّة والدُّ الدِّ

ِع، أو  ومنَطَلُق التَّسييِس يف منُظوِر اإلسالِم تغليُب الطَّبِع عىل الرشَّ

حصوُل َدَخٍن يف الَوالِء، أو اسَتجاَبٌة لَِعواِمَل َنْفِعيٍَّة.

الَوحِي  ِعيَِّة  برَِشْ االلتزاُم  ضابَطهم  كان  ُلوَن  األوَّ ياِسيُّوَن  والسِّ

األْخالِق،  وُحْسِن  الَوالِء  َسالَمِة  عىل  الَقاِئِم  ِعيِّ  ْ الرشَّ واالْجتَِهاِد 

واجتهاَد  َفْهَم  أو  َرَغَباِت  خاَلُفوا  وإْن  مرُشوعًا  اْجتِهاُدهم  فكاَن 

رصيُدُهم  النصوِص  هلَِذِه  تطبيِقهم  َسالَمِة  َضابَِط  وكاَن  آَخِريَن، 

معُهم  ومعاجلَُتُه  هلم  وتوثيُقُه  منُهم  ى  ُسوِل  الرَّ وَمَواِقُف  اإليامينُّ 

َة وحياتِِه الثَّانَِيِة بِامَلِدينَِة. هلَِذِه املسَأَلِة يف حياتِِه األُوىل بَِمكَّ

لنَِي ِمْن َعَثَراٍت، وَلِكنَّها  ياَسُة ل َتْسَلم يف األَوَّ وَمَع هذا وذاَك فالسِّ

ِعيَِّة،  ْ الرشَّ َضَوابِطِها  عن  ختُرْج  ل  السابقنَي  دوِر  الصُّ يف  َعَثراهِتا  َمَع 

َفُهْم يف ُكلِّ أحواهِلم ُعُدوٌل.

ى اخلََلُل إىل  اَسِة َسَ وعنَدما َسى اخلََلُل فيام َبْعُد إىل َمَواِقِف السَّ

عىل  املَِجنُّ  فاْنَقَلَب  التَّْسييُس،  َجاَء  ياَسِة  السِّ ِخالِل  َوِمْن  ياَسِة،  السِّ

أهِلِه، َوَكام َسَبَقْت اإلشاَرُة فإنَّ أهَل اإِلْسالِم اْخَتَلُفوا يف َفْهِم اخلََلِل 

ضابط السياسة 
ف األولني
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ياَسِة وَطاَل اجلََدُل يف هذا الَباِب ول َينَْغِلْق، وَلِكنَّا  امُلَؤدِّي إىل َفَساِد السِّ

.
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رِي عىل هنِجِهم وَصاَرْت َمْدَرَسُتنا  َوَقْد ُأِمرَنا باالقتَِداِء هبِم والسَّ
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ِة، َوِمْن َهِذِه امَلنَْهِجيَِّة  بُأْسُلوهبِم الواعي وَمنَْهِجيَّتِِهم الَوَسطِيَِّة األََبِويَّ

َياَسُة ُتَعاِدُل امَلَواِقَف بضوابِطِها، َفِفْقُه امَلَواِقِف ف فِْقِه  َصاَرْت السِّ

َتْكَتِسُب  وهبذا  ِل،  التََّحوُّ أماَم  الُعُدوِل  ِسَياَسُة  ِهو  الِت   التََّحوُّ
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� ِمَن   اهلَُداِة  ة  َمَواِقِف األِئمَّ بنَي  َق  ُنَفرِّ َأْن  َلنَا  والُبدَّ 

ُتُه واجتهاُدُه،  ِة ِمْن َطريِف اإِلْفَراِط أو التَّْفِريط، َفِلُكلٍّ ُحجَّ وبنَي األِئمَّ

���ططِ  ُهَو َناتٌِج عن اختياٍر  ��ْو��سِ
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ل
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ٱ
� ياسُّ يف َفْهِم َمْدَرَسِة   واخلََلُل السِّ

ورى، أو َأْن يكوَن َموِقَفًا  ذايتٍّ خُمَالٍِف لَِرأِي اجلَاَمَعِة وُمنَاِزٍع حلُْكِم الشُّ

وَرى. َفاِق اجلامَعِة، ورافَِضًا للشُّ عْكِسيًَّا ِضدَّ اتِّ

ياسَّ يُدُث بَِفْرِض رأِي الَفْرِد فيام ال َنصَّ َلُه وال  كام َأنَّ اخلََلَل السِّ

ِعيٍَّة إما باخلُْدَعِة أو احِلْيَلِة أو  إمجاَع عليِه، ويرتتَُّب عليِه تغيرُي ُسنٍَّة رَشْ

الِح. لطاِن أو السِّ ِة السُّ ُقوَّ

اخللل السيايس 
ف فهم مدرسة 
النمط األوسط



111

اخلََلِل  ُحصوَل  ُد  ُتَؤكِّ ِعيٌَّة  رَشْ ُنصوٌص  اإلسالِم  يف  وهناَك 

َهِذِه  ومثُل  الَقراِر،  وَحَلِة  واملراحِل  األفراِد  بعِض  يف  َياسِّ  السِّ

الَفْرِد  ًة عىل  ���ططِ  ُحجَّ ��ْو��سِ
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َعًا حصوَل اخلََلِل  َدًة رَشْ وعىل املرَحَلِة وعىل َحاِمِل الَقَراِر، وُمَؤكِّ

يعَمُل  الَقراِر  حامُل  أو  املرَحَلُة  أو  الفرُد  كاَن  ولو  ؛  ياسِّ السِّ

الَعُضوِض  امُلْلِك  ى  النَّصُّ يف مسمَّ ُهو  ِخدَمِة اإلسالِم، كام  عىل 

وُأَغْيِلَمِة قريٍش وغرِيها.

أتباِع   لدى  موقٌف  ياسِّ  السِّ اخلََلِل  َهَذا  ُحُصوِل  عىل  ويرتتَُّب 
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ْلِم  كوُن وَعَدُم املشاَرَكِة يف الظُّ واألْنَفُع هو االنِسَحاُب اإلجيايبُّ والسُّ
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��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� مُجَْلٌة من ِرجال  َفَعَلُه  والتَّْسييِس، وَهَذا ما 

�ِع�ىيْ  n وَأْرَضاُهم. �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ

َلَمِة وقاَتُلوا وُقتُِلوا، فصاَر موِقُفهم  ومنُهم آخروَن َخَرُجوا عىل الظَّ

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمنَْهِج  يف  الَمِة  السَّ ِة  ألَِئمَّ إضافِيًا  َدْرَسًا  االجتهاديُّ 

الَقَراِر  َحَلِة  َمَع  الَمِة  السَّ بأمِر  امُلْلَتِزِمنَي  َموِقِف  تأكيُد  عليه  يرتتَُّب 

حصول اخللل 
ف بعض املراحل 
واألفراد أكدته 
النصوص  كام 

ف حديث 
»أغيلمة قريش«

وعليه فليس 
رشطا أن يكون 
املوقف مطالبة 
باملشاركة ف 

القرار، بل قد 
يكون االنسحاب 

اإلجيايب أوىل
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اخلََلِل  َمَراِحِل  طِْيَلَة  االستقراِر  التزاِم  يف  ُعوِب  الشُّ ِخْدَمِة  ُمَقابَِل 

، وإىل أن يقيِضَ اهللُ أمرًا كاَن مفعوالً. َياسِّ السِّ

ُأ  ���ِط ِهَي ُجْزٌء ال َيَتَجزَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� إنَّ الِقَراَءَة الَواِعَيَة ملواِقِف ِرَجاِل 

نَِّة  والسُّ الِكَتاِب  َمْفُهوم  هبا  ُح  يرتجَّ تِي  الَّ ِة(  النُُّبوَّ )َأَدِب  ِقَراَءِة  ِمْن 

اشِديَن  ى: »َفَعليُكم بُِسنَّتِي وُسنَِّة اخُلَلَفاِء الرَّ عىل فهِم َمْعنَى قولِه 

نَي ِمْن َبْعِدي...«)1( ، وِمْن َهِذِه الَقَراَءِة الَواِعَيِة قراَءُة َمَواِقِف  املهديِّ

. v  ٍّاإلماِم احلََسِن بِن عيل

ُمَطالَِبًا  َيُكْن كغرِيِه  َهِذِه املرحَلِة أنَّ اإلماَم احلََسَن ل  فالعجيُب يف 

 v احلََسُن  َكاَن  َبْل  الَقَراِر  إِلَعاَدِة  ظالٍ  ِضدَّ  خاِرَجًا  أو  بَِقَراٍر 

ألخالِق  الِقَراَءَة  أحَسَن  وَلِكنَُّه  بَِجَداَرٍة،  الَقراِر  َعرِش  عىل  َعًا  مرتبِّ

الَمَة،  َح َحافاًِل باالنِفَجاِر أو َيَكاُد، فاْخَتاَر السَّ ة عنَدَما رأى امَلرْسَ النُُّبوَّ

، َوُهَو التَّْضِحَيُة بالِقَراِر ذاتِِه، َوَقْد  الَمُة ِمْن َنُموَذٍج َخاصٍّ وكانِت السَّ

ابَِقِة. أرشنا إىل مثِل َهَذا يف الُفُصوِل السَّ

َقْد َدَعَم  ًا  ولكنَّا ُهنَا ُنِشرُي إىل َأنَّ هذا املوِقَف اخلطرَي واخلطرَي ِجدَّ

���ِط حوَل الَقَراِر السياسِّ من َوجَهنِي:  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
���ِ��ل�فِّ امَلنَْهَج األوَعى 

)1( أخرجه ابن حبان يف صحيحه )5( والرتمذي )2600( وابن ماجه )42( 

يف سننهم.

القراءة الواعية 
ملواقف رجال 
النمط األوسط

جزء من 
أدب النبوة
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ُة  وَرُة امُلِلحَّ ِل: قراَءُتُه الَواِعَيُة للمرَحَلِة وما تقَتِضيِه الضَّ الوجِه األوَّ

بَِمْن  إَِداَرتِِه  امُلَتناِزَعِة داِخَل  النَّامِذِج  ِة  يِه لكافَّ اِذ املواِقِف وحتدِّ ِمْن اختِّ

َياسِّ باإلمجاِع. فيِهم احلاِمِلنَي َلُه عىل َقبوِل الَبْيَعِة، وحِل الَقَراِر السِّ

الذي  النََّبِويِّ  بالنَّصِّ  الَواعي  املنَهِج  َسالَمِة  تأكيُد  الثَّاين:  الوجِه 

َة أَقاِويِل األطراِف امُلَخالَِفِة ملوِقِفِه اجلَِديِد: »إنَّ ابني هذا  َيْدَحُض َكافَّ

َسيٌِّد وَسُيْصلُِح اهللُ بِِه بنَي فَِئَتنِي َعظِيَمَتنِي ِمَن امُلسلِِمنَي«)1( .

ياسِّ لدى ُمَعاِرِضيِه َسواًء  َلَقْد رأى اإلمام احلََسُن ُعْمَق اخلََلِل السِّ

تِي  َياِت الَعَداَلِة الَّ يف َعِص والِدِه أو يف َعِصِه، بَِصِف النََّظِر َعْن ُمَسمَّ

تِي ُيِقيُموهنا يف سبيِل االستمراِر. يتحّدُثوَن عنها، واحلَُجِج الَّ

ورأى  املرَحَلِة  يف  َلُه  امُلوالنِي  لدى  ِسياِسيًَّا  َخَلاًل  أيضًا  رأى  كام 

ُيعَبُد،  ياسِّ صارْت لدى اجلميِع إهلًا  السِّ للَقَراِر  َقِضيََّة االمتالِك  أنَّ 

. نَِم املعُبوِد، وكاَن ُشَجاعًا َوِمْن َنَمٍط َخاصٍّ ى بالصَّ َفَضحَّ

َها لُيرِبَز  ِة ُكلِّ ََذ اإِلَماُم احلََسُن َقَرارًا َعامَليًا أْسَهَم يف ِحْفِظ النُُّبوَّ َلَقْد اختَّ

 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي َف  الَمِة ورَشَ ِه منَهَج السَّ َلنَا وللعالِ ُكلِّ

ِة اهلَُدى ِمن َحَلِة َمرَتَبِة اإلحساِن..  ���ِط وأئمَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�ِع�ىيْ ورجاِل � �وِ�

ْ
��ل

ٱ
�

سيد(  هذا  ابني  )إن  باب   ، الصلح  كتاب   ، صحيحه  يف  البخاري  رواه   )1(

. )3430(

اإلمام احلسن 
v ومالحظته 

اخللل السيايس
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وَحِفَظ أيَضًا ِدَماَء أهِل اإلفراِط وأهِل التَّفريِط َمَعًا، فاسَتَحقَّ بَذلَِك  

َياَدِة. َف السِّ رَشَ

ياَدِة املمنوِح من َرُسوِل اهللِ ى لإلماِم احلََسِن كاَن َقَرارًا  إنَّ قراَر السِّ

َعامَليًا ُمنُذ َذلَِك التاريِخ إىل أن يقيِضَ اهللُ أمَرًا كاَن مفعوالً، حيُث إنَّ 

هُتا بعَد  الِفَئَتنِي الَعظِيَمَتنِي امُلَتَقاتَِلَتنِي ِمَن املسلِمنَي ازَداَد َعَدُدها وُعدَّ

 امَلْدُعوُم بالنَّصِّ ِعالجًا هلَِذِه 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
َمْقَتِل احلُسنِي v ، فيكوُن قراُر �

َ َرُسول اهلل ى لِـَمْن َبْعَدُه ُترَبَة  اَعِة، وكام عنيَّ املشِكَلِة حتَّى ِقياِم السَّ

املوِقِف  هذا  ِمْن  ُحزَنُه  وأبَدى  عليها  َيْسَتْشِهُد  التي   v احلُسنِي 

 َ ِعيًَّة، وإنَّام َعنيَّ ْر موِقفًا جِيُب اختاُذُه وال ُسنًَّة رَشْ ُه ل يقرِّ ديِد إال أنَّ الشَّ

الَمِة الذي َيَتَبنَّاُه اإلماُم احلََسُن ِمْن قبُل لَِيْحِقَن  َف موِقِف السَّ ى رَشَ

َياَدِة يف تاريِخ اإلسالِم ُكلِِّه. َف السِّ ِدَماَء اجلَميِع، وَينَاَل بِِه رَشَ

المتالِكِه،  طاحمًا  وال  حكٍم  يف  طاِمَعًا  احلسنُي  اإلماُم  يكِن  ول 

َبَطَرًا، وإنَّام خرْجُت  ًا وال  َأرَشَ ُأثَِر عنُه قوُلُه: »واهللُ ما َخَرْجُت  َوَقْد 

ي« ، وإنام كان موِقُفُه هو َموِقُف والِدِه اإلماِم  ِة َجدِّ لإلصالِح ف ُأمَّ

»َمْن ال يُضُه  كتاٍب  ، ففي  أنُفُسهم  يَعُة  الشِّ v  كام رواه  عيلٍّ 

اخلطيُب«: ل َتُكِن اخِلالَفُة يف قاموِس اإلماِم عيلٍّ  v  َهَدَفًا بَِحدِّ 

ذاهتا وإنَّام ِهَي وسيلٌة لتحقيِق َهَدٍف ، َفُهنَالَِك َمْن َيْسَتْهِدُف اخِلالَفَة 

موقف اإلمام 
احلسني ؤ



115

والكرسَّ ولو عىل مَجاِجِم األبِرياِء وِدَماِء الَباِئسنَي، بيناَم أمرُي املؤِمننَي 

حاَبِة ويسأُلُه عن ِقيَمِة َهذا النَّْعِل، قال: ال  يِذُف َنْعاًل أماَم َأَحِد الصَّ

ا أَهمُّ ِعنِْدي ِمْن ِخالَفَتكِم إال َأْن ُأِقيم  ِقْيَمَة هلا، قال: »إنَّ اهللَ َلَيْعَلُم أنَّ

ًا أو َأْدَفَع َباطاًِل«)1(. َحقَّ

)1( »َمن ال يضه اخلطيُب« 172-171/4.

َفهاُء الِذيَن ألَزُموه اخلروَج بَِوْضِع َبْيَعتِهم  واإلمام احلسنُي إنَّام َدَفَع بِِه السُّ

يقتيض  ما  إليه  َوَصَل  َوَقْد  اعي  الدَّ الستجابة   v ْر  يَتأخَّ ول  ُعُنِقِه،  يف 

v  ِمْفَصاًل رشعيًا الختاِذ موقٍف َما  اإللزاَم، ولو كاَن مقتُل احلسنِي  

ها فكاَن الُبدَّ أْن يرُبَز يف النُّصوِص املأُثوَرِة َعن رسوِل اهللِ ى  ِة ُكلِّ ِضدَّ اأُلمَّ

ِة، َوَمَع ِعْلِمِه ى بَذلَِك  فقْد هنى عِن  َوَقْد َعِلَم ما يُؤوُل إليِه احلسنُي يف اأُلمَّ

الُبَكاِء عليه ، فقد قاَل رسوُل اهللِ ى لَِبَناتِِه: ال تبُكوا َهَذا - يعني ُحَسينًا - 

فكاَن يوُم ُأمِّ َسَلَمَة، َفَنَزَل ِجربيُل، فقاَل رسوُل اهللِ ى أُلمِّ َسَلَمَة: ال َتَدِعي 

َأَحَدًا يدُخُل، فجاَء احلسنُي، َفَبكى، فجَعَلْتُه يدُخُل َفَدَخل َحتَّى َجَلَس يف 

َسَتْقُتُلُه. قال: يقُتلوَنُه َوُهم  َتَك  ُأمَّ َفَقاَل جربيُل: إنَّ  ى  ِحْجِر رسوِل اهللِ 

أيب  عن  »الكبرِي«  يف  الَطرَباينُّ  َرَواُه  كام  ُتْرَبَتُه«  وَأَراُه  َنَعْم،  قال:  ُمؤِمُنوَن؟ 

ُأَماَمَة )8096( .

وَرى  ِذيَن يعنِيِهم َأْمُر الشُّ َة أهَل احَللِّ والَعْقِد الَّ الئُِل إىل أنَّ كافَّ تشرُي الدَّ

َة واملَِديَنِة ل يستعِجُلوا أمَر الَبْيَعِة لإِلَماِم احلسنِي v  ول  واحُلْكِم يف َمكَّ
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���ِط 
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� وهَبِذِه األنامط الواعية تقرر لدى مدارس السالمة من رجال 

وُه اخُلروَج كام َسَبَقْت اإِلَشاَرُة إليِه، بل كاَنْت بيعُة أهِل الكوَفِة ِهَي  َيْسَتِحثُّ

َسَبَب خروِجِه ُثمَّ مقَتِلِه.

َقَضاِء اهللِ  ِمْن  ُجْزَءًا  احَلَدِث الذي كاَن  َفَداَحِة  ويف ُكلِّ األحواِل وَرْغِم 

ُلوا  َيَتَحمَّ َأْن  املسلِمنَي  َتْلَزُم  احُلسنِي ال  بَِمْقَتِل  تِي عاَدْت  الَّ بَِعُة  فالتَّ َوَقَدِرِه، 

َلِة َقراِر امُللِك الَعضوِض  الِقَصاَص أو اأَلْخَذ بِِه ، وإنَّام َتُعوُد املسأَلُة عىل َحَ

املنَي َبْعَد ُمَباَيَعتِِه  آَنَذاَك، ويف جزٍء منها عىل الذين َخَذُلوه وَتَرُكوُه َفِريَسًة للظَّ

كتاِب  ففي  أنُفِسِهم،  القوِم  ُكُتُب  ُره  ُتَقرِّ ما  وهذا  األماَنِة،  ثَِقَل  وحتميِلِه 

والدكتوِر  أذينة  صادق  للدكتور  اإلسالِم«  يف  امللَتِزِم  ياسِّ  السِّ »األدِب 

حسن عبَّاس نص اهلل ص97: ُثمَّ دعاُه أهُل الكوَفِة عىل أن يبايعوُه بِاخِلالَفِة 

م وقال:  أ للوثوِب عىل اأُلَمويِّنَي َفَلبَّى دعوهَتُ م يف جيش مهيَّ ُ وَكَتُبوا إليه أهنَّ

ي، لِكنَّ  ِة َجدِّ واهللِ ما خرجُت َأرَشًا وال َبَطرًا إنَّام خرجُت لإلصالِح يف ُأمَّ

َراِهم،  شيَعَتُه َخَذَلْتُه بعَدما اشرتى ُعبيُد اهللِ بُن زياٍد ضامئَِرهم وِديَنُهم بالدَّ

وا عن احلسنِي وأسَلُموه جيَش َيزيَد، فُقتِل يف كربالَء  َفَنَقُضوا الَعْهَد وختلَّ

ٍم سنَة60 هـ وُقتَِل َمَعُه أصحاُبُه وأهُلُه يف قراَبِة سبعنَي  يوَم العارِش ِمْن حمرَّ

ُة  رَيُة احُلَسينِيَّ يَعُة حتيِي ِذكراُه ُكلَّ عاٍم ، حيُث ُتقَرُأ السِّ َرُجاًل ، وما زالِت الشِّ

َحاِفزًا  كاَنْت  ًة  َكْربالئِيَّ مدَرَسًة  َألََّف  مما  والتَّضِحياُت  الُبطوالُت  وُتْتىل 

يَعِة عىل االستمرار. اهـ. للشِّ

  v ائنَِي عىل احلسني ول ُنرْش ُهنا إىل َهِذِه النُّصوِص لُِنْبِطَل َمْنَهَج الَبكَّ

األنامط الواعية ف 
حفظ االستقرار



117

االستقرار،  القرار يفظ  ترك  أن  مذهبهم  ���ِط ومن سار عىل  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�

وأنه استثامٌر عادٌل للشعوب كي َتنَْهَض بِنَْفِسها عىل ما َتْلَتِزُم به ِمن 

َتَرتََّب  َوَقْد  باخلََلِل،  ُمصابًا  َياِسُّ  السِّ الَقَراُر  َكاَن  وَلْو  ِة  النُُّبوَّ ِف  رَشَ

َنُموَذِجَها  الَعامَلِيَِّة يف  امَلْدَرَسِة اإِلْساَلِميَِّة  ِف  ِحْفُظ رَشَ امَلْبَدأِ  عىل هذا 

الِفَتِن  َعِن  َبِعيدًا  َواألَْخاَلِق  الِعْلِم  يف  ِة  النُُّبوَّ بَقَراِر  امُلْلَتِزِم  ِعيِّ  ْ الرشَّ

ِة  األَِئمَّ ُصُدوِر  َحَياِة  ِمْن  األُْوىَل  امَلَراِحِل  يف  َسواًء  وااِلْضطَِراَباِت، 

الَعامَلِيِّ  اإِلْساَلِميِّ  الَقَراِر  ُسُقوِط  َبْعَد  فيها  أو  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َأْهِل 

َة بَِعَدِم اإللزاِم  َر اأُلمَّ عبِيِّ عىل مقتِلِه، بل لُِنَذكِّ أو ملْنِعِهم عن إظهاِر احُلزِن الشَّ

أِر ِمَن املسلمنَي  عليها رشعًا َأْن َتْعَمَل ِمْثَل هذا وال أْن تشتِغَل اليوَم بأخِذ الثَّ

ُر  ُنَذكِّ اآلَخِر، وإنَّام  العالِ  إىل  فيها اجلميُع  َذَهَب  تِي  الَّ ويَلِة  الطَّ الُقُروِن  بعَد 

ى  األعَظِم  باملَْتُبوِع  واالْقتَِداِء  االْهتَِداِء  وُحْسِن  اجِلَراِح  بُِمَعاجَلِة  اجلميَع 

وبُِخَلَفائِِه، ومنهم اإلماُم عيلٌّ زيُن العابديَن وَمْن يف عهِدِه ِمْن أهِلِه، فهؤالِء 

البعَض،  َيْلَبُسوا َسوادًا ول جييُِّشوا ُشعوبًا ِضدَّ بعِضِهُم  ل يقيُموا مأمتًا ول 

ِمْن  َلِزَمُهم  بام  رأٌي ومندوَحٌة  األمِر  قوٌم هلم يف  إليِه  وَدَعا  َفَعَل هذا  وإنَّام 

ِة  ِة االختياريَّ ْنِب وتفريِط اأُلُصوِل، ونحُن ال نرى يف َهِذِه اجُلزئِيَّ ُعْقَدِة الذَّ

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� أمرًا جِيُب الُوقُوُف ِعْنَدُه أو االختالُف عليِه، فمنَهُجنا منَهُج 

، وإليِه َنْدُعو وعليِه َنحيى وَنُموُت وُنْبَعُث، )ڤ ڤ  ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ

ِمْن ��فِ��ي

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ (   ]البقرة:148[.
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ِخاَلَل َمَراِحِل الَوَهِن والُغثاِء امُلَسيَِّس.

َظلَّْت  األَْخاَلِقيِّ  الِعْلِميِّ  َوْجِهَها  يف  ِعّيُة  ْ الرشَّ ُة  األََبِويَّ َفامَلْدَرَسُة 

اِمَيِة  الدَّ امَلَعاِرِك  َعِن  َبِعْيدًا  ِة  األُمَّ يف  َها  وَنرْشِ َياَنِة  بِالدِّ ُمْلَتِزَمًة 

ُطْوَفاِن   يف  إِْنَقاُذُه  ُيْمِكُن  ما  بِإِْنَقاِذ  ُمْلَتِزَمًة  اِمَيِة،  امُلرَتَ َوالتَّنَاُفَساِت 

َياِسيَِّة َوامُلَسيََّسِة. الت ِ السِّ التََّحوُّ

ِمَن  أصِلِه  عىل  اليشِء  َبقاَء  َأنَّ  التَّاِريِخ  َمسرَيِة  يف  معلوٌم  ُهَو  وكام 

ُيْمِكُن  وِغَراَسُه  آثاِرِه  واستمراَر  احِلفِظ  نِسبِيََّة  لكنَّ  املستحيالِت، 

والُوكالَء  العامليِّنَي  اَسَة  السَّ فإنَّ  وهلذا  وإحياُؤُه،  وحتديُثُه  حتديُدُه 

امُلنَْتِفعنَي قد َتَظاَفُروا َقِدياًم وَحِديثًا عىل تفيِف منابِِع اإلسالِم األََبِويِّ 

ِ ُخصوصًا، 
�يْ��ف

������مَّ
� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ

���ِط عمومًا أو من ��فِ��ي ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
سواًء من أتباِع �

َعُدوٌّ  املستثمِر  أماَم  فالُكلُّ  والتَّفِريِط،  اإلفراِط  َطَريَفِ  ِمْن  وَحتَّى  بل 

َر االْختاِلَف وأسباَب اخِلالِف  تِِه َأْن ُيَسخِّ واِحٌد، فاملستثمُر ِمْن ُمِهامَّ

ملصَلَحتِِه يف املختلفنَي لَِينَْهِدَم البِنَاُء بأيدي أهِلِه عىل بعِضهم البِعِض، 

ُؤوُب َحتَّى اليوَم. وهذا ُهَو الَعَمُل الدَّ

وإْن َبِقَي يشٌء من احِلْفِظ ملا َنْحُن بَِصَدِدِه فإنَّام ُهَو َباٍق بِِحْفِظ اهللِ، 

احنَي )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  فاهللُ خرٌي َحافَِظًا َوُهَو أرَحُم الرَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ (   ]الروم:19[.

عند الساسة 
العامليني: الكلُّ 
: الوسط  عدوٌّ

ط،  وامُلْفِرط وامُلَفرِّ
والبقاء مع نقاء 

األصل مستحيل؛ 
لكن نسبيَة 
احلفظ ممكنٌة
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ٰى الْتبَاِع َ وَْسِط لَ
َ ْ
ظاِهَرُة االنِْسلِخ َعِن ٱنلََّمِط ٱل

ُة ُوْجهاٍت  ياسيَِّة ترُبُز ِعدَّ اِت السِّ يف كلِّ مرَحَلٍة ِمْن َمَراِحِل التََّغريُّ

وَقَضايا واتاهاٍت، ويكوُن هلَِذِه الُوْجهاِت والَقَضايا اخرتاٌق للواِقِع 

الثََّقاَفِة وُضُغوِط  تأثرِي  ِة اإلعالِم وَعَواِمِل  ُقوَّ وبِِمْقَداِر  وتأثرٌي عليه، 

بِالطَّريَقِة واملدرَسِة وااللتزاِم  الِت الوعِي  االستتباِع، وَضْعِف حمصَّ

ِك بَِمَفاهيِم وعالقاِت  تنجيل بُِوُضوٍح ظاِهَرُة خَتَيلِّ األجياِل عن التََّمسُّ

ِة. ِر بام ليَس ِمْن داِئَرهِتم وَثَقاَفتِهم األََبِويَّ ���ِط والتأثُّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

ياَنِة  الدِّ داِئَرِة  خاِرَج   ِّ الُكيلِّ وامُلُروِق  اخلُُروِج  ِصَفِة  عىل  َفِحينًا   *

ِن بَِمنُْظوٍر  ياَنِة والتََّديُّ ُيوِعيَِّة - وقراَءِة الدِّ - كام َجَرى يف مرَحَلِة الشُّ

اشرتاكيٍّ ُمْلِحٍد.

والَقْبِض،  النَّْقِض  مَلَذاِهِب  االستحساِن  ِصَفِة  عىل  وحينًا   *

ِة،  واالقتصاِديَّ ياِسيَِّة  السِّ وَأْسُقِفها  ُشُيوِخها  ِة  ِمَظلَّ حتَت  واالنطواِء 

خُمتِلِف  ُمَسيٍَّس،  َطْبِعيٍّ  َحَرِكيٍّ  بَِمنُْظور  ِن  والتََّديُّ ياَنِة  الدِّ وقراَءِة 

األنامِط والنَّامِذِج.

ينيَِّة اإلسالميَِّة ذاِت  * وِحينًا عىل ِصَفة االنطواِء يف األحزاِب الدِّ

اإلحلاد والردة

االستحسان 
ملذهب النقض 

والقبض

احلزبية
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التنظيميَِّة  سقوفِها  وحتَت  للمرَحَلِة،  ياسِّ  السِّ بالتكويِن  العالَقِة 

املحظوَرِة حينًا يف الواِقِع الُغَثاِئيِّ وامُلَسيََّسِة حينًا ِمْن خاِرِجِه.

ِل  ِئ، والتََّحوُّ امُلَبطَِّن ِضدَّ القديِم امُلهرَتِ ِد  وحينًا عىل ِصَفِة التمرُّ  *

ِر  اِعَيِة إىل التَّجديِد والتََّحرُّ املبارِش إىل ُمعطياِت احلضاَرِة احلديَثِة الدَّ

غالِبًا  الفكَر  هذا  ويِمُل  امُلَتواَرَثِة،  وُأُطِره  َناَمِذِجِه  ِة  بَِكافَّ القديِم  من 

والَعْلَمنِيَِّة  الِعلامنِيَِّة  املداِرِس  ُدعاُة  واإلسالميِّ  الَعَريبِّ  الَواِقِع  يف 

ِرها الِعْلِميِّ يف احَلَياِة، وامُلنَطِلُقوَن  ِة وتطوُّ الَعْومَلِيَِّة))( املبُهوروَن باملادَّ

ؤى  الرُّ أو  الغربِيَِّة  ؤى  الرُّ ِمَن  اإلنساينِّ  ِر  التَّطوُّ مفُهوم  تفسرِي  يف 

الثَّقافِيَِّة التَّوليِفيَِّة.

نَِّة  السُّ أهِل  مذاِهِب  ِضدَّ  اِئِفيَِّة  الطَّ الثَّوَرِة  ِصَفِة  عىل  وحينًا   *

العلامنية: هيمنة الفكر املادي عىل الفكر الغيبي اإلسالمي، وكان ذلك بعد   )1(

إعالهنا يف تركيا عىل يد أتاتورك.

العلمنة: تطويع النصوص والفهوم اإلسالمية لتناسب خدمة املفاهيم 

من  املتخرجني  أو  األورويب  بالفكر  املتأثرين  املسلمني  يد  عىل  العلامنية 

مدارسه.

سياسيا  الواحد(  العاملي  )القطب  قبول  عىل  العال  إجبار  العوملة: 

واقتصاديا واجتامعيا.

التمود ضد القديم 
املهرتئ نحو 

احلضارة احلديثة

الثورة الطائفية 
ضد أهل السنة
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ًة  َ ومعربِّ الَعُضوِض،  امُلْلِك  ترِكيَبِة  ِمْن  ُجْزٌء  ا  بِأهنَّ هلا  امًا  اهتِّ بُِعُموِمها 

عن قراِرِه، َوَحتَّى َمْن كاَن يف َهِذِه املذاِهِب ِمْن آِل الَبيِت أنُفِسهم، 

الَبيِت  آَل  ُينِْصُفوا  َأْن  منُهم  الكثرِي  عىل   يأبى  الطَّاِئِفيَّ  اَع  َ الصِّ َفإِنَّ 

امُلَخالِِفنَي ُوجَهَة َنَظِرهم، ِمْثُلُهم ِمْثُل غرِيِهم ِمْن آِل الَبيِت امَلْظُلومنَي 

ُأ  أو حتَّى أْن َيِقُفوا إىل جانِبِِهم فيام ُظِلُموا فيِه باْعتَِباِرِهم ُجْزَءًا ال َيَتَجزَّ

اِع  الِت  بـِ)الصِّ ى يف فِقِه  التََّحوُّ الَلِة الطَّاِهَرِة، وهذا ما ُيَسمَّ ِمَن السُّ

أَي  ِب املقيِت ِضدَّ َمْن خيالُِفُه الرَّ ( الذي َيدَفُع بِامَلْرِء إىل التََّعصُّ الطَّاِئِفيِّ

ُيشرُي  الُقرآَن  إِنَّ  بَِذلَِك، حتَّى  له  َيْشَفُع  النَّصُّ واملوِقُف ال  ولو كاَن 

ْلِح بنَي الطَّواِئِف ِعنَْد االْختاِلِف )ڳ ڱ ڱ  إىل رَضوَرِة الصُّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(   ]احلُُجرات:9[.

اِع ِمْن َأَساِسِه، وامُلَخاَطَبُة  واإلشارُة يف الُقرآِن واِضَحٌة ِضدَّ الصِّ

اِئَفَتنِي  الطَّ بنَي  ُلوا  َيَتَدخَّ أَن  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِرجاِل  ملثِل  نَِداٌء  الُقرآنِيَُّة 

إِلَعاَدِة احلَقِّ إىل نَصابِِه ومجِع الَكِلَمِة بنَي امُلَتَصاِرَعنِي، ولو باستخداِم 

الِح إذا َلِزَم. السِّ

والتَّنَاُقَضاُت  األحَقاُد  امَلَراِحُل وأوصَلْتُه  َقْد تاَوَزْتُه  النِّداُء  وهذا 

ِط  جِّ بأهِل االْعتَِداِل والتََّوسُّ إىل أوِج التََّصاُدِم وامَلَواَجَهِة، بل وإىل الزَّ
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يف َأُتوِن املعَرَكِة.

َة النَّامِذِج امُلَشاِر إليها َسَلَفًا قد َأْسَهَمْت إسهامًا  وكام يبدو فإِنَّ كافَّ

أتباِع  من  اِت  الَعرَشَ انِسالِخ  يف   - الُغَثاِء  عهِد  بداياِت  ُمنُْذ   - بالَِغًا 

واملفاهيم،  َعواِت  الدَّ ِمَن  يعاِرُضها  ما  إىل  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمَداِرِس 

ئيُس يف هذا االنسالِخ بام ييل:  ُد العاِمُل الرَّ ويتحدَّ

الواِحِد  الَقَراِر  مرحلِة  العريبِّ واإلسالميَّ عن  العالِ  ِل  حتوُّ  -1
قراٍر  َاُذ  اختِّ امُلسِلِمنَي  عىل  َيْصُعُب  بَِحيُث  أِ  امُلَجزَّ الَقراِر  إىل 

ٍد. ُمَوحَّ
ُعوِب فيها  ِة الشُّ امتاِلِك العالِ الَغريبِّ قراَر املرحَلِة وتسيرَي َدفَّ  -2

ِة األنظَِمِة وخُمَرَجاهتا. َمَع َتسيرِي َدفَّ
ِة أنامطِها،  ة بِكافَّ راَسِة والثََّقاَفِة اإلسالميَِّة األََبِويَّ إضعاِف الدِّ  -3
وإدخاهلُا يف مفاهيِم )التَّطبيِع والتَّسييِس( لَِقُبول ثقاَفِة اآلَخِر 

ِة. مقابَِل َنْفِي وتفيِف َمنَابِِع الثََّقاَفِة اإلسالميَِّة األََبِويَّ
الستالِم  وامُلَتنَاِقَضِة  امُلَسيََّسِة  اإلسالميَِّة  َؤى  الرُّ تشجيِع   -4
العامَليَِّة  اإلسالميَِّة  املذاِهِب  عِن  بدياًل  الَقراِر  َمَواِقِع 

وأشياِخها إلنجاِح سياِستِِه وُرْؤَيتِِه.
ُمَتنَاِقَضاِت  لَِكْشِف  َعِة  امُلَتنَوِّ اإلعالميَِّة  الَوَساِئِل  تسخرِي   -5
ة، ونقِض  وُعُيوِب وأخطاِء وإفراِط وتفريِط امَلَداِرِس األََبِويَّ

عوامل 
االنسالخ ستة
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ِمْن ِخالِل  امُلَتَواَرَثِة  بَِمنَْهِجيَِّة اإلسالِم  ثَِقِة األجياِل احلاِئَرِة 
امُلَتنَاِقَضاِت وَحْجِب امَلَحاِسِن والَفَضاِئِل.

دفِع األجياِل التعليميَِّة والثقافيَِّة ِمْن أبناِء وأحفاِد املدرسِة   -6
إىل  ِة  التقليديَّ مداِرِسهم  منابِِع  عن  انقطاِعِهم  بعَد  ِة  األََبِويَّ
بِالثََّقاَفِة  االرتباِط  عن  َدِة  املجرَّ احلديَثِة  العلِميَِّة  راَساِت  الدِّ
وإثاَرِة  اخِلْدَماِت  ِعْلِم  وتزينُي  وُعمومًا،  ُخصوصًا  ِة  األََبِويَّ
وأخالِقها،  ِعيَِّة  ْ الرشَّ ياَنِة  الدِّ علوِم  عن  َكَبِديٍل  الَعَواطِِف 

حتَّى َتِلنَي الَعَراِئُك.. َوَقْد النْت.

واقِعنا  َبَرَز يف  والَوَهِن  الُغثاِء  ِسياساِت  وبِِمْثِلِه وأمثالِِه من  وهبذا 

امِتنَي والالَّعننَِي وامُلرَتبِّصنِي  افِِضنَي وامُلنَْسِلخنَي والشَّ املعاص نامِذُج الرَّ

يطاُن  ُم قد ُخِدُعوا واستأثَر الشَّ ًا، وكثرٌي منهم ال يعلموَن َأهنَّ وَهُلمَّ َجرَّ

بَِعواطِِفهم لَِتدمرِي بِنَاِء دينِهم ورِشَعتِهم، ولو َعِلُموا َذلَِك  ما َفَعُلوا 

شيئًا ممَّا ُهْم عليِه وإليِه، )ڇ ڇ ڇ (   ]األنعام:112[.

اهلَْدِم  َمْعَرَكِة  يف  اإلسالِم  أبناِء  ِمْن  واآلالُف  املَِئاُت  اشرَتَك  َلَقْد 

عوَة  والدَّ َة  املِلَّ ون  ينُصُ م  َأهنَّ َيْعَتِقدوَن  وهم  ِة  األََبِويَّ مداِرِسهم  ِضدَّ 

واخلياالِت  والبدعِة  ك  والرشِّ اإلفِك  ِمَن  روهَنا  وُيطهِّ اإلسالِم  يف 

واِت واجلَهاالِت الخ... واالستحضاراِت وِعَباَدِة الذَّ

لقد اشرتك 
آالف املسلمني 
ف هدم مدارس 

األبوة نصا 
للملة والدين
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اهتِم  ُهِويَّ ِضدَّ  ِسياِسيًَّة  ًة  ُخطَّ ُذوَن  ُينَفِّ م  أهنَّ السياسيَُّة  واحلقيقُة 

التَّارخييَِّة واإلسالميَِّة، وحتَت َسْمِع وَبَصِ ُخرباِء التَّسييِس والتَّدنيِس، 

أوسَع مساحاِت االستثامِر يف  االنسالِخَيِة  ُقوا يف مسرَيهِتم  َحقَّ َوَقْد 

الثََّقاَفِة والِعْلِم ويف  امُلعاِش ويف  الواقِع  امرأًة ويف  أو  َرُجاًل  اإلنسان 

.) بِّ الغايِة واملصرِي وإىل )ُجْحِر الضَّ

ِة  ا َنْمنَُعُهم عن منَهِج اآلباِء األِئمَّ َلَقْد اعتقَد امُلنَْدفُِعون وامُلنَْتِفُعون َأنَّ

ُض األجياَل ِضدَّ َمنَْهِجيَِّة آِل الَبيِت ، َوَقْد فعل مثَل هذا أمثاهُلُم  وُنَحرِّ

ِة  األََبِويَّ امَلدَرَسِة  ُدَعاَة  اعترُبوا  عندما  والنَّْقِض  الَقْبِض  ُدَعاِة  ِمْن 

هاِت  َّ بالرتُّ ويشَغُلوهَنُم  نَِّة،  والسُّ الِكَتاِب  عِن  باَب  الشَّ يمنَُع  حاِجزًا 

روَشِة واالستحضاراِت، واعترَب هؤالِء  والدَّ ياراِت واألناشيِد  والزِّ

به  استباُحوا  ِعيًَّا  رَشْ واجبًا  احلَقِّ  لإلسالِم  ِعيَِّة  ْ الرشَّ اإِلَعاَدِة  مسَأَلَة 

َمْطَلَبُه  يَطاِن  وللشَّ ألنُفِسهم  ُقوا  وَحقَّ واألمواَل،  والُفروَج  َماَء  الدِّ

ِة ل يصنَُعوا لإلسالِم  ، وها ُهْم َحتَّى اليوَم يف احلياِة امُلعاِصَ اإلقليميَّ

الكثرَي  ُقوا  َحقَّ َما  بَِقْدِر  َمْكَسبًا  احلاِئَرِة  عوِب  للشُّ ُقوا  يقِّ ول  َمْطَلبًا 

يًَّا وعامليًَّا. والكثرَي لِِرجال املاِل واألعامِل حملِّ

ُك بُِبْطٍء  َزُة َمْرَحِليًَّا َتَتَحرَّ والُبدَّ من البداِئِل - وها ِهَي البداِئُل املجهَّ

ترتيِب  إِلَعاَدِة   - آَخَر  مكاٍن  يف  ٍة  وُقوَّ ٍة  يَّ بُِحرِّ ُك  وتتحرَّ َما  مكاٍن  يف 

اهتم دعاة 
املدرسة األبوية 
بإشغال الشباب 

بالزيارات 
والدروشة 
واألناشيد 

واالستحضارات



125

اليوَم  ى  ُيَسمَّ ما  أو  الطَّاِئِفيِّ  اِع  الصِّ َمْرَحَلَة  لَِتْدُخَل  امُلحيِط  الواِقِع 

وامُلنَْتِفُعون  وامُلنَْدفُِعون  َجاِهَزٍة،  وبِِشَعاَراٍت  َقِة(،  اخَلالَّ بـِ)الَفوض 

َقوٌم ُكُثٌر.

َماِء َوِهَي ُتَغطِّي  والُبدَّ ِمْن َخوِض املعَرَكِة لرِيَتاَح اإلبليُس بَِلوِن الدِّ

ِمَساَحَة األرِض ِمْن أجساِد ُخُصوِمِه اآلدميِّنَي، ُثمَّ ما َيْلَبُث َأْن ُيِعيَد 

باإِلْفِك  له  ُق  قِّ حُتَ ُأْخرى  وأفكاٍر  َوبُِرؤًى  جديٍد  ِمْن  َة  الَكرَّ وَيْسَتِعيَد 

والَكِذِب ما ُيريُد: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ (   ]احلرش: 17-16[.
وقوُعُه  اهلل  عنِد  ِمْن  ُر  واملقرَّ كائٌن،  ُر  امُلَقدَّ فاألمُر  ِه  ُكلِّ َهَذا  وَمَع 

عقوِل  أو  عواطِف  استجالِب  عىل  حريصنَي  وَلْسنَا  حاصٌل، 

امُلَخالِِفنَي وال امُلِحبِّنَي، وإنَّام نحُن بصَدِد البياِن ِمْن باِب الِعْلِم الذي 

هلا  ِة أوَّ َعِلْمنَاُه، َوَقْد قال املعلُِّم األعَظُم ى: »إذا  َلَعَن آخُر َهِذِه األُمَّ

َفَمْن كاَن عنَدُه ِعْلٌم َفْلُيْظِهْرُه، فإنَّ كاتَِم الِعْلِم يوَمئٍِذ َكَكاتِِم ما ُأْنِزَل 

ٍد  ى «)1(. عىل ُمَمَّ

َنِن« )263( والطرباينُّ يف »األوسط« )430( . )1( أخرجه ابن ماَجه يف »السُّ

الفوىض اخلالقة 
هي التي 

تصنع البدائل

ومع هذا فأمر 
اهلل نافذ ولسنا 
حريصني عىل 

استقطاب 
املخالفني أو 

املحبني بل ببيان 
العلم حتى ال 

نقع ف اإلثم
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وَْسِط ِمَن الُنُوِح إىل 
َ ْ
هل َسِلَمْت َمْدرََسُة ٱنلََّمِط ٱل

اِلفَْراِط واتلَّْفِريِط؟

ًا، َوَسنُِجيُب عليِه... سؤاٌل ُمِهمٌّ ِجدَّ

اإلفراِط  إىل  اجلُنُوِح  ِمَن  غرُيها  َسِلَم  وهل  اإِلَجاَبِة:  قبَل  ولكْن 

ِذيَن َيَضُعوَن األسِئَلَة ِمن هذا النََّمِط إنَّام ُهْم ُيشرُيوَن  والتَّْفِريِط؟ فالَّ

���ِط 
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� مدَرَسِة  َعْن  امُلَداَفَعَة  تقبُل  ال  تِي  الَّ واإِلَداَنِة  الَواِضِح  بِاخلََطأِ 

ة َفَقْط. ���ِط أو حتَّى عن غرِيها ِمْن املداِرِس األََبِويَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�

ة هي: املدارُس القاِئَمِة عىل ُحبِّ آل الَبيِت  ومفهوُم املدارِس األََبِويَّ

الَمِة، واألخِذ  باعتداٍل، والتزاِم املذهبيَِّة اإلسالميَِّة القاِئَمِة عىل السَّ

ِف، وهو َثَمَرٌة من َثَمَراِت  وِق املعروِف بالتََّصوُّ ْهِد والذَّ بَِمْذَهِب الزُّ

ِعْلِم اإلحساِن، ِمْن غرِي إفراٍط وال َتْفريٍط.

ويثرُيها  األسِئَلِة  َهِذِه  ِمْثَل  َيَضُع  فِيَمْن  الواعي  التَّْدِقيِق  وعند 

أمثالِِه  وإىل  إليِه  الواعي  النََّظُر  يشرُي  فإنَّام  املشتَِّت  الُغَثاِئيِّ  الواقِع  يف 

أصاَبنَا  وما  واِعَيًة،  إسالميًَّة  ِدراَسًة  األُُموِر  ِدَراَسِة  وَعَدِم  باجلهِل 

ياَنِة البالُء واالجرتاُء إال من َجهِل احلامِلنَي ألويَة الدِّ

مفهوم املدارس 
األبوية
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ُأ من اإلسالِم ذاتِِه، وهل َيْسَلُم  ���ِط ُجزِئيٌَّة ال َتَتَجزَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� فأهُل 

املسلموَن بُِعُموِمهم من الوقوِع ُفراَدى ومجاعاٍت أو مذاهَب أو ُرَؤًى 

يف اجلنوِح واإلفراِط والتَّفِريِط؟ واإلجابُة: ال.

َحلِّها؟  يبَحُث عن  الَّذي  َمِن  ولِكْن  امُلشِكَلَة،  ُيعاين  فاجلميُع  إذن 

َر  وامُلَقرَّ امُلالَحَظ  ولكنَّ  العالِج،  أسباِب  ُل  أوَّ احللِّ  عن  فالبحُث 

َتْبَحُث عن عالٍج ال  احلََرَكِة ال  أطراِف  أنَّ كثريًا من  ِة  األُمَّ يف حياِة 

َكَواِمُن  َفُتثاُر  األَْزَماِت  وتثرُي  ُق  ُتعمِّ وإنام  غرِيها،  يف  وال  نفِسها  يف 

واملتناقضاِت  التَّنَاُقضاِت  مالَحَقِة  يف  األذهاُن  وُتَشتَُّت  اجلامعاِت 

َر أوضاُع املسلمنَي ِمْن داخِلها َوبُِدون َحلٍّ وال تشخيٍص وال  لَِتَتَفجَّ

معاجلٍَة، ولأَلَسِف.

َتَبعًا  أطَلْقنا عليها  ���ِط - كام  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َفَمْدَرَسُة  وَمَع هذا وذاَك 

َضْت من خالل سلوِك األَْتباِع وفهِم  لَِفْهِم النَّصِّ األَبَويِّ - قد َتَعرَّ

والتَّفِريِط،  واإلفراِط  اجلنوِح  إىل  ياَنِة  والدِّ الِعْلِم  ُجزِئيَّاِت  َبْعِض 

َوِمَن  عنه،  استعاضًة  وليَس  احلَقِّ  عن  َمْيٌل  والتَّفريُط  واإلفراُط 

���ِط أو غرِيها  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� األماَنِة َأْن َنْجَعَل َدْعَوَتنا إلصالِح مدرَسِة 

دعوَة إَِعاَدٍة وَعْوَدٍة إىل االْعتَِداِل، وَكَفى.

���ِط 
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمدَرَسِة  أتباِع  أثَبْتنَاه يف سلوِك  الذي  والتَّفِريَط  اإلفراَط  إنَّ 

اجلميع يعان 
نفس املشكلة 
لكن ال أحد 

يبحث عن العالج

حتى أتباع 
النمط األوسط 
ظهرت فيهم 

نامذج اجلنوح : 
اإلفراط والتفريط 
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���ِط ُهَو ذاُتُه موجوٌد وبانِدَفاٍع يف املداِرِس امُلَعاِرَضِة هلا، َوِمْن  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�

ِك أو  َنامِذِجِه إصداُر األحكاِم اجلَُزاِف عىل املذَهِب أو اجلامَعِة بالرشِّ

ياِت اإلفراِط، ويف األحكاِم أو التَّفِريِط عند  البِْدَعِة أو غرِيها ِمْن ُمَسمَّ

اَريِن. الَمِة والنَّجاِة يف الدَّ ِّ عن اخلرِي واألماَنِة والسَّ تريِدها الُكيلِّ

وإشكاُلنَا  َكَذلَِك،  ومصرَينا  َواِحٌد،  َنا  وَعُدوَّ واِحَدٌة،  َقِضيََّتنَا  إنَّ 

مَجيَعًا ُهَو َتَبنِّينَا سياَسَة التَّفِريِق للَواِحِد، والقرآُن يعالُِج َهِذِه الظَّاِهَرِة 

لدى اجلميِع)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

بَّاينِّ جِيُب َأْن َنْحُصَ  ڌ ڎ ڎ(   ]األنعام:159[ ، وعىل هذا امَلعنَى الرَّ
الَقِضيََّة ذاهَتا يف ثالَثِة أبعاٍد: اعتداٍل، إفراٍط، وَتْفريٍط.

وعىل اجلميِع الَعَمُل الواعي لَِرْبِط امَلْجُموعاِت وامَلَذاِهِب والنَِّحِل 

َؤى باالْعتَِداِل، وماَنَبِة اإلفراِط والتَّْفِريط، وإذا ما َوَقَع األتباُع  والرُّ

َفْهٍم ما، فاحلكَمُة وامَلوِعَظُة احلََسنَُة  لَِسَبٍب ما أو  َذلَِك   ِمْن  يف يشٍء 

تِي ِهَي أحسُن َكِفيَلٌة بإيراِد احلَقِّ ِمْن َطَريَفِ اجلُنوِح. وامُلَجاَدَلُة بالَّ

ِذيَن َيْفَهُموَن  وهذا أساُس التَّشِخيِص امُلَؤدِّي إىل َسالَمِة امُلَعاجلَِة لِلَّ

املقُصوَد وامُلراَد من هذا األمِر، َوُهم امُلرَجوَن يف إَِعاَدِة ترتيِب الَوعِي 

واإِلْدَراك ِمْن ُكلِّ ُوْجَهٍة أو مَجاَعٍة.

َساِع  اتِّ َأْسَباُب  َوُهْم  الِفَتِن،  َوُقوُد  َفُهم  وامُلنَْدفُِعوَن  امُلنَْتِفُعوَن  وأما 

املندفعون 
واملنتفعون هم 

وقود الفتن
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األَُمِم:  داُء  أصاهبم  ُكْثٌر  َقوٌم  َوُهْم  وَمَكاٍن،  َزَماٍن  ُكلِّ  يف  اخلَْرِق 

الَبْغَضاُء واحلََسُد)1(.

ِعيَِّة ُتِشرُي إىل  ْ وَفْلَسَفُة َمْفُهوَمِي الَبْغَضاِء واحلََسِد ِمَن الُوْجَهِة الرشَّ

َتنِي:  ِعلَّ

األُوىل: َطْبٌع َمِريٌض ُمَصاٌب بَِداِء األََنا واألََنانِيَِّة.

الثَّانَِيِة: استتباٌع لُِرؤى َشْيطانيٍَّة اخرَتَقِت األُمَم عرَب التَّاِريِخ، فكاَن 

ِة(. داُؤها َسَببًا يف إهالِكها وإهالِك غرِيها )داُء األََنِويَّ

يِمُلُه  وما  النََّبِويِّ  احلديِث  َنصِّ  ُمَتاَبَعُة  اِء  الدَّ َهَذا  ِمْن  الَمُة  والسَّ

الَم  ِمْن ُمَعاجلٍَة »أال أدلُُّكم عىل شٍء  إذا َفَعْلُتُموه َتاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ

َبْينَُكم«)2( .

الِم يف  السَّ إِْفَشاُء  ُهَو  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمنَْهَج  َأنَّ  اثناِن  وهل خيتِلُف 

 ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي ���ِط - من  ��ْو��سِ

��ِإ
ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمنَْهَج  عوِب، وَأنَّ  الشُّ

�ِع�ىيْ َوِمْن غرِيِهم - هو َعنُي ما َدَعا إليِه َرُسوُل اهللِ ى وما  �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�

َدلَّ عليِه يف احلَِديِث؟ 

َمِم َقْبَلُكْم احْلَسُد َواْلَبْغَضاُء«، أخرجه  )1( قال النبي ى :  »َدبَّ إَِلْيُكْم َداُء اأْلُ

الرتمذي يف »سننه« )2510( وأحد يف »مسنده« )1412(.

)2( أخرجه مسلم يف »صحيحه« )203(.

احلسد والبغضاء 
طبع مريض 

واستتباع 
لرؤى شيطانية
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امَلَداِرِس  امَلْخُدوعنَي يف  امُلرتاِكَمَة يف ُعقوِل األتباِع  التَّعِقيَداِت  إنَّ 

ًة أم حديَثًة َتولِيِفيًَّة -  ًة تقليِديَّ َعِة - سواًء كاَنْت َأَبِويَّ اإلسالميَِّة املتنوِّ

قد أصاَبِت اجلميَع بَِداِء اخلوِف وُعْقَدِة الَقَلِق ِمَن اآلَخِر، َحتَّى ل َيُعْد 

َلَدى الَفْرِد أو اجلامَعِة ِمَساَحٌة َتتَِّسُع لآلَخِر أو َحتَّى الَقُبوِل بِِه، ما زاَد 

احتِنَاِك  عىل  أوَسَع  ُقْدَرًة  يَطاَن  الشَّ وأعطى  وإْشَكاالً،  َتْعِقيَدًا  األمَر 

اجلامَعاِت ِضدَّ بعِضِهُم الَبْعِض.

َة َمَساِئَل َيَضُعها اآلَخروَن ِمَن امُلعاِرِضنَي للِمَداِرِس  إنَّ َأَماَمنا ِعدَّ

ُة َمَداِرَس:  ِة، َوُهم - كام َسَبَق ِذْكُرهم - ِعدَّ األََبِويَّ

َمَداِرُس ِعْلاَمنِيٌَّة وَعْلَمنِيٌَّة وَعْومَليٌَّة.  -1

ٌة إِْقِليِميٌَّة. َمَداِرُس ِحْزبِيٌَّة وفَِئِويَّ  -2

ٌة عامَلِيٌَّة وإْقِليِميٌَّة. َمَداِرُس إحلاِديَّ  -3

َمَداِرُس َتولِْيِفيٌَّة ُحُكوِميٌَّة وِشْبُه ُحُكوِميٍَّة.  -4

َمَداِرُس إسالِميٌَّة َمْذَهبِيٌَّة طاِئِفيٌَّة ُمَسيََّسٌة.  -5

النَّواِقِض  إشاَعِة  عىل  تعَمُل  املدارِس  َهِذِه  من  مدرَسٍة  وكلُّ 

ِة ِحينًا يف الِعْلِم وِحينًا يف احلُْكِم وِحينًَا  والنَّواِقِص عن املداِرِس األََبِويَّ

يف الَعاَداِت والتَّقالِيِد، َوِهَي - أي: َهِذِه املداِرُس بُِعُموِمها - ال حتِمُل 

احلَلَّ امُلنَاِسَب، وال ُتَشاِرُك يف تكوينِِه.

اجلميع مصاب 
بعقدة اخلوف 

من اآلخر

املدارس املعارضة 
للمدرسة األبوية
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ُمَعيَّنٍَة  َبَراِمَج  إنجاِح  َتْعَمُل عىل  امَلَداِرِس  َهِذِه  ِمْن  إنَّ كثريًا   ، َنَعْم 

هبا،  واالعتداِد  َتنِْفيِذها  يف  اجلُُهوَد  ُس  وُتَكرِّ ٍة،  ُمَعدَّ براميٍَّة  وُخَطٍط 

يف  يعنِينَا  ال  وهذا  ُمنَْجَزاهِتا،  ِمْن  ُجْزءًا  باعتباِرها  عنها  واحلديِث 

ِعنَد  َأْنُفَسهم  امَلَداِرِس  َيْعنِي أصحاَب  كان  ُربَّام  َبل  َهَذا،  َموُضوِعنا 

ِذْكِرهم حماِسنَهم والتَّشهرِي بَِغرِيِهم.

َلَقْد قرأُت َيومًا ما َصِحيفًة َثَقافِيًَّة َوَقْد نرشْت حتِقيقًا ُصُحِفيًَّا َعْن 

ِمْن  أمثاهُلَا  َيْفَعُلُه  َعامَّ  شيئًا  َتِزْد  ول  ِة،  األََبِويَّ امُلنَاَسباِت  ِمَن  َمنَاَسَبٍة 

ة  األََبِويَّ َعِن  امَلْمُقوِت  ِء  ِّ اليسَّ اجلانِب  لِنرَِش  واألقالِم  َوِر  الصُّ َحََلِة 

ِة. التقليديَّ

لآلَخِريَن،  اإِلَثاَرُة  َشأنِِه  ِمْن  ما  ُكلُّ  َرْصُد  ُهَو  امَلْمُقوُت  ُء  واليسِّ

هلذا  الَقاِرُئ  َصاَر  حتَّى  ذاتِِه،  الَغَرِض  َمَع  يَتنَاَسُب  حتِلياًل  وحتليُلُه 

ِك  امَلوُضوِع يصِدُر حكَمُه الَبدهييَّ عىل َهِذِه املناَسَبِة َوَمْن فيها بالرشِّ

والُكفر.

َأنَّ  كام  ِة،  امُلعاِصَ التَّولِيِفيَِّة  امَلَداِرِس  ُمَسلَّامِت  ِمْن  املسأَلُة  وَهِذِه 

بَِقَراَءيت  ولكنِّي  َأْيضًا،  َمْعُلوَمٌة  َمْدَرَسٌة  ِك  والرشِّ باجلُنوِح  املتََّهَمَة 

ِجَهٍة  ِمْن  وُمْسَتثِِمرهيا   - للَمْرَحَلِة  وقراَءيت  ِجَهٍة،  ِمْن  للَموُضوِع 

افُِع واهلََدُف والَوِسيَلُة والَغاَيُة، فَكاَن ما َكاَن. ُأْخَرى - متيََّز يل الدَّ

قصة للمؤلف 
مع أحد 

أجهزة اإلعالم
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امُلنَاَسَبِة وطلبُت تسِليم  امَلْسُؤوَلِة عن  اتَِّصااليت باجِلهاِت  أجريُت 

ِة، وَبْعَد  إَِداَرِة املناَسَبِة َلنَا َكِجَهٍة ِعْلِميٍَّة َبْحثِيٍَّة َتنَْتِمي لِلَمْدَرَسِة األََبِويَّ

ُطوِل ُمَعاَرَضٍة متَّْت امُلَواَفَقُة وَبَدأ الِعالُج.

بِالتَّْحِريِش  ُعنَِيْت  تِي  الَّ اإلعالِميََّة  امَلنَابَِر  َهِذِه  َأنَّ  الَعجيِب  َوِمَن 

الَمِة  السَّ أسالِيِب  َنرْشُ  َذلَِك  َبْعَد  يعنِيها  ال  َصاَر  الُعيوِب  وَكْشِف 

ترتيِب  إَِعاَدِة  ِخَضمِّ  يف  َنحُن  وبيناَم  َعَجَب،  وال  اجلُنُوح،  وُمعاجلَُة 

ْفنَا  َترشَّ وَتَراُكامهُتا  األزِمنَُة  أفَسَدْتُه  ما  وإصالِح  ة  األََبِويَّ املناسباِت 

َك املنُدوُبون  بِِزَياَرِة َمنُْدوبنِي إلحَدى الَقنَواِت العربيَِّة الُكرْبَى، وحترَّ

َمْت  ُقدِّ ُثمَّ  واإلجيابيَِّة  ْلبِيَِّة  السِّ املشاِهِد  ِمَن  الَعديِد  وتصويِر  لَِرْصِد 

احِلْرِص عىل  ُكلَّ  امُلنَاَسَبِة، وَحِرْصُت  ِمَن األْسِئَلِة حوَل  يل مموَعٌة 

امُلَصلِّنَي،  بنَي  الثَِّقِة  وإَِعاَدِة  اإلسالِم  ِخْدَمِة  يف  اإلعالَم  ُأَوظَِّف  أْن 

لبياِت يف امُلنَاَسَبِة إنَّام َتْعِكُس ِسْلبِيَّاٍت  اِئِل أنَّ ظاِهَرَة السِّ ْحُت للسَّ ورَشَ

بَِيُة والتَّعِليُم والثََّقاَفُة وغرُيها  ِه، فاإِلَداَرُة والَوَزاَرُة والرتَّ يف الواِقِع ُكلِّ

ْلبِيَّاِت وامُلَخاَلَفاِت، وأيضًا الُبدَّ أْن يكوَن املسِجُد  اِت السِّ تعيُش َعرَشَ

واملناَسَبُة خليطًا ِمْن هذا الواِقِع امُلَتنَاِقِض، ولكنَّ امُلِهمَّ واألَهمَّ تركيُز 

اإِلْعالِم عىل َوَساِئِل التَّحِديِث واإلصالِح وامُلَعاجلَِة َكبَِداَيِة مسُؤولِيٍَّة 

وما  للُمنَاَسباِت  ِعيِّ  ْ الرشَّ تيِب  الرتَّ إِلَعاَدِة  التقليديِّ  الواقِع  داِخَل 
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يدوُر فيها من ُمالَبَساٍت.

وشاَهْدُت   ، اإلنساينِّ امُلْجَتَمِع  عىل  األمَر  هذا  القناُة  َعَرَضِت  وملَّا 

َ يل َوبِالتَّأِكيِد أنَّ هؤالِء ال َيْبَحُثوَن عن ُحلوٍل  الَعْرَض والتَّعِليَق تبنيَّ

يطاِن، وامتداِد  عوِب، وإنَّام يبحُثوَن عن إثاَرٍة ُتْسِهُم يف ِخْدَمِة الشَّ للشُّ

ِذي فيِه َينَْضُح. ِة حوَل ُمَتناِقَضاهِتا، وكلُّ إناٍء بِالَّ ِصاِع األُمَّ

َوَقْد يكوُن املنُدوبوَن أكثَر َفْهاًم للَواِقِع ملِا رأوُه وَسِمُعوه وَفِهُموه، 

وَلِكنَّ اجِلهاِت احلاِمَلَة َقراَر التَّسييِس قد َتْعِكُس األمَر َوْفَق ما ُرِسَم 

هلا وُخطَِّط للَمْرَحَلِة وقراَءِة َمْن فيها وَما فيها.

���ِط ِمَن  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ُة أتباِع  نا ُنِصُّ كلَّ اإلصاِر عىل أن َيْفهم كافَّ إنَّ

نَا   أنَّ لنا ُوْجَهَة َنَظٍر َواِعَيًة، وأنَّ
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ
��ِل�فِ��ي املنتمنَي 

التَّشِخيِص  َسالَمِة  َنْرَغُب  بل  االختالِف،  وال  باخلالِف  نرَغُب  ال 

أو  َعيٍب  ِمْن  مطَلبِنَا  يف  َفَهْل  واخلَْبِط،  اخلَْلِط  ِمَن  املعاجلَُة  لَتْسَلَم 

اْحتَِكاٍر أو مصاَدَرٍة آلَراِء اآلَخِريَن؟ 

بِنَاِء  يف  ُيْسِهُم  نَا  وُكلُّ إصالِحِه،  عىل  وَنْعَمُل  باخلََلِل،  اعرتْفنَا  َلَقْد 

املرحَلِة وسالَمِة استِْقراِرها، ال لالستِْثامِر املاديِّ وإنَّام لِنَِداِء الواجِب 

، َفَهْل ُكلُّ املستثمريَن عىل َهَذا النََّمِط؟ ِعيِّ ْ الرشَّ

ُيَعاجلُوَنُه  وال  اخلََطَأ  ُيَفْلِسُفوَن  ِذين  الَّ أولئِك  يف  امُلْشِكَلَة  إنَّ 

نحن نص عىل 
أن لنا وجهة 

نظر واعية
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اآلَخِريَن،  ِحساِب  عىل  للَعيِش  والتَّعِليَل  الَفْلَسَفَة  َيْسَتِغلُّوَن  م  أهنَّ

كِّ  الشَّ هُتَِم  َدَواِئِر  لَِتوِسيِع  فيِه  وبَِضَحاَياُهم  بِالَواِقِع  وَيْدَفُعوَن 

ِعنَْد  البيِت  آِل  ِمْن  األطهاِر  وبِاْسِم  والَقْبِض،  والنَّْقِض  واالرتِياِب 

ِمَساَحُة  لَِتْزَداَد  آخِريَن،  عنَد  وَمَباِدِئِه  اإلسالِم  وبِاْسِم  الَبْعِض، 

امُلَخاِدُع  ويعيُش   ، األََواِصُ َك  وَتَتَفكَّ واملسِلِم،  امُلْسِلِم  بنَي  احِلْقِد 

امُلْسَتْغَفِل  امَلْخُدوع  املحكوِم  حساِب  عىل  َحَكاًم  وامُلْسَتْثِمُر  اُك  واألفَّ

األَيدي  وَتْصَطبُِغ  اهلَْدُم،  ُق  َيَتَحقَّ ُثمَّ  قليٍل،  نيا  الدُّ ِمَن  َعَرٍض  ُمَقابَِل 

ِذيَن َيْرَحُلون  يطاُن عىل أريَكتِِه ُمْعَجَبًا بِاألبطاِل الَّ ِم، وَيتَِّكُئ الشَّ بِالدَّ

ِة  امُلِضلَّ الِفَتِن  َداِخِل  ِمْن  اآلِخَرِة  إىل عاَلِ  نيا  الدُّ ِمْن عاَلِ  ُلوَن  ُيَرحَّ أو 

ِة. واملجتمعاِت امُلْسَتِذلَّ
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كِّ الُمِحيَْطِة بِٱنلََّمِط   الُمَساَهَمُة يف َرفِْع ُحُجِب الشَّ
وَْسِط

َ ْ
ٱل

الُعيوُن  ُك  َتَتَحرَّ واإلسالميِّ  الَعَريبِّ  الواِقِع  يف  َتْطَرُأ  فِْتنٍَة  ُكلِّ  َمَع 

ويف  واجلََراِئِد  وامَلَجالَِّت  ُحِف  الصُّ َعرَب  اشاُت  والشَّ واألَْلِسنَُة 

املجالِِس وامُلنَاَسَباِت إِلَعاَدِة احلديِث َعْن التَّاريِخ َوَمَشاِكِلِه، ونبِش 

ِجراِح املايض، وما َتَرتََّب عىل َذلَِك  ِمْن َوالٍء وَبَراٍء وَمَواِقَف ونَِزاٍع 

وهبا  واملآس،  باألحَداِث  َداِئاًم  ُتَقاُس  احلياَة  وكأنَّ  وُهَراٍء،  وُصاٍخ 

الَفْهُم عىل ُعُقوِل  َهَذا  َوَقْد َطَغى  امَلَواِقُف والَعالَقاُت،  ُتتََّخُذ  وِمنْها 

التََّخاُطِب،  التََّفاُهِم، وأسلوَب  ُلَغَة  َصاَر  ِة، حتَّى  األُمَّ ِمَن  الكثرييَن 

وَمْغَمَز الَعالَقاِت، وَمطِيََّة احلاِقِديَن وامُلْسَتْثِمِريَن للظُّروِف.

األغُلوَطاِت،  َهِذِه  بِِمْثِل  الَقَراِر  َحََلِة  ِر  تأثُّ إىل  األْمُر  َوَصَل  وربَّام 

أهِل  ِمْن  الَعِديُد  َيْعَمُل  َوَقْد  االْحتاِمالِت،  وسوُء  ُك  الشَّ َفَيْبَدُأ 

بُِصوَرٍة  امَلْعُلوَماِت  وَنْقِل  ْؤَيِة  الرُّ َتْعتِيِم  عىل  واألْمَراِض  األْغَراِض 

ِة يف اإلسالِم  ُتثرُِي َحَلَة الَقَراِر عىل امُلنَْتِمنَي تارخييًَّا إىل امَلَداِرِس األََبِويَّ

وخيِلُطون  باالرتَِباِط،  أو  بِالنََّسِب  الَبيِت  آلِل  انتامٌء  لُه  ممَّْن  ًة  وَخاصَّ



136

َمَداِرِس  وبنَي  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ُدَعاِة  الَبيِت  أهِل  َبنَي  املسأَلِة  َهِذِه  يف 

اإلفراِط والتَّْفِريِط املتَِّسَمِة بِِسَمِة ُحبِّ آِل البيت أو َمَواالهِتِم.

بِْعِض  يف  ِشنِْشنٌَة  امُلَبطََّن  الُبْغَض  أو  يَح  الصَّ الُبْغَض  أنَّ  ويبدو 

َمَعُهم  َينَْفُع  ال  هؤالِء  وِمْثُل  هلا،  ِعالَج  وال  ِمنْها  خمَرَج  ال  النُُّفوِس 

يشٌء ِمَن التَّْلِميِح، وال ِمَن اإلفراِط أو التَّفِريِط أو االعتداِد بِالنََّسِب 

ى داُء  َوَقْد اْسَترْشَ َطْبِعيَُّة مثُلها،  ِعَلٌل  ُتَقابُِلها  ِعَلٌل  َفتِْلَك  واحلََسِب، 

الَفِريَقنِي وَغَلَب عىل حميِط الَعالَقِة َبنَي الِفَئاِت االجتامعيَِّة، وظَهَرْت 

ْت َأْوبَِئُتُه وَتبَِعاُتُه. ِسْلبِيَّاُتُه وَتَفشَّ

ياَنِة  الدِّ ِمَن  ُأُصولِِه  إىل  األمِر  إِلَعاَدِة  حُمَاَوَلٌة  بَِصَدِدِه  َنْحُن  والذي 

يف  َيْرَغُب  ال  َمْن  أما  َياَنِة،  بِالدِّ االلتزاِم  يف  َيْرَغُب  كاَن  ملن  ِعيَِّة  ْ الرشَّ

َلُه بِامَلْصَلَحِة االجتامعيَِّة امُلْشرتَكِة،  َياَنِة َفنَْربُِط األمَر  َرْبِط الَوالَِء بِالدِّ

ًا  اتََّسَعْت املرحَلُة ِسياِسيًَّا واقتَِصاِديَّ َوَكام  امُلَواَطنَِة،  فاجلميُع هلم َحقُّ 

ِديَقِة وصاَر  َوِل الصَّ ى بالدُّ ِة الُقوى اإلنسانيَِّة وما ُيَسمَّ وإْعالِميًَّا لكافَّ

وَتَباُدِل  امَلَصالِِح  عىل  َقاِئَمٌة  ُمْشرَتَكٌة  َقَواِسُم  َمَعها  ِة  امُلعاِصَ ِة  لأُلمَّ

اإلسالميَِّة  َداِئَرهِتَا  يف  ُهَو  ملا  َتتَِّسَع  َأْن  بَِمَكاٍن  وَرِة  ُ الضَّ َفِمَن  امَلنَافِِع 

ِعيَِّة َوَلْو ِمْن َبْعِض الُوُجوِه. ْ ينِيَِّة والرشَّ والدِّ

وَطْرَح  ياسِّ  السِّ احلواِر  َساَع  اتِّ األخرَيِة  اآلِوَنِة  يف  الحْظنا  َوَقْد 

البغض الصيح 
أو املبطن سجية 
ف بعض النفوس

كام اتسع الزمان 
الستيعاب الدول 
الصديقة ف إطار 
تبادل املنافع فمن 

الضورة أن 
يتسع ملن هو ف 
دائرهتا اإلسالمية
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العدوِّ   - امُلْشرَتِك  الَعُدوِّ  إلرضاِء  التَّنَاُزالِت  خلَف  التَّنَاُزالِت 

َق َمَعُه هَبِذِه التنازالِت َقاِساًم  هيوينِّ الَغاِصِب امُلْحَتلِّ - كي ُنَحقِّ الصُّ

وَقواننَِي  وضِعيٍَّة  وُأُطٍر  َضوابَِط  ِضْمَن  بَِسالٍم  الَعيِش  يف  ُمْشرَتَكًا 

َتوليِفيٍَّة الستثامِر املرَحَلِة وَسالَمِة التََّعاُيِش فِيها، ول َيُعد األمُر يف هذا 

َنَظر  ُوْجَهِة  ِمْن  ِن  والتََّديُّ َياَنِة  للدِّ خمالَفًة  وال  ِخياَنًة  وال  ًا  ِسَّ التَّنَاُزِل 

ًة ُرموُز الِقراءاِت، فلامَذا ال َتتَِّسُع صدوُرنا َكُمسِلِمنَي  اجلميِع، وَخاصَّ

تَِّسُع قواِميُسنا األََدبِيَُّة ملن نخَتِلُف َمَعُهم  لَِبْعِضنا البعِض؟ وملاذا ال تَّ

َنْفِسِه،  اإلسالِم  َأَدِب  داخِل  َوِمْن  املذَهِب،  أو  ْؤَيِة  الرُّ أو  الِفْكِر  يف 

َتْعِمَيِة أبصاٍر  ِد  َتنَاُزالٍت وال إىل ِخياَنٍة وال مرَّ َنْحَتاُج إىل  بحيُث ال 

ِعيِّ لَِقواِسِم  ْ وَبَصاِئَر لَِكْسِب الَوْقِت، َبْل إىل َشَجاَعٍة يف االلتزاِم الرشَّ

َياَنِة امُلْشرَتَكِة؟ الدِّ

ُربَّام احتاَج األمُر إىل َصاَحٍة أكَثَر وإىل َبَياٍن َأْوَسَع َحتَّى َنْكَتِشَف 

َوَمِن  اَحَة؟  َ الصَّ َيَتَقبَُّل  الذي  َمِن  ولكْن  ُمعاجلَتِها،  يف  وَنْبَدَأ  َة  الِعلَّ

الذي َيْرَتاُح إىل الَبَياِن؟

ِب لدى َضَحايا امَلْرَحَلِة ِضدَّ أتباِع املدَرَسِة  إنَّ ُمْشِكَلَة الُبْغِض امُلَركَّ

َجْهاًل  كوَنُه  يعُدو  ال  الَبيِت  آِل  إىل  َينَْتِسُبون  ممَّْن  ًة  خاصَّ ِة  األََبِويَّ

الَوَسطِيَِّة  ُدَعاِة  ���ِط من  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���طِ 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� فيام خيصُّ  بِاحلََقاِئِق، وُخصوصًا 

رضورة التعايش 
مع العدو 

الصهيون أصبح 
مطلبا يدعى 

إليه.. فلامذا ال 
تتسع صدورنا 
لبعضنا البعض؟
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ُموجَبًا  وال  بَِعِميٍق  ليَس  فاإلشكاُل  الواعي،  واالْعتَِداِل  ِعيَِّة  ْ الرشَّ

للَعَداَوِة بنَي رَشاِئِح امُلْجَتَمِع الَواِحِد.

َقَراَءِة احلََياِة اإلسالميَِّة وَعالَقاِت امُلْسِلِمنَي  فاجلميُع يف حاَجٍة إىل 

الِت  ِعيَّ ال ِمْن َتَراُكامِت امَلَراِحِل َوَحواِدِث  التََّحوُّ ْ فيها ِمَن الواِقِع الرشَّ

نَِّة أن ُنِزيل الكثرَي  تِنا ونحُن َنرَتبُِط َمَعًا بِالِكَتاِب والسُّ ، كام َأنَّ ِمْن ُمِهامَّ

ياَنِة  ِمَن اإلفراِط والتَّفِريِط املؤدِّي إىل ُشُبهاِت الَفَساِد واإِلْفَساِد يف الدِّ

وَرِة وإْيَضاِحها. ِن إلكامِل الصُّ والتََّديُّ

يف  النََّظِر  إَِعاَدُة  َيْلَزُمُهم   - َوَكأْتَباٍع  َكَمْدَرَسٍة   - ���ُط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�  

ُ
���ط

ِ
�م
����فِّ

���ِفل�ٱ

بُِجْمَلِة  وعالَقتِهم  االجتامعيَِّة  ورَشاِئِحهم  عوِب  بالشُّ َعالَقتِِهم 

وتصحيِح   ، االْجتامِعيِّ الواِقِع  يف  اإلشكاَل  َأَثاَرْت  تِي  الَّ املفاِهيِم 

. ِعيِّ ْ ُة للَمنَْهِج األََبِويِّ الرشَّ ِذي َتنُْفُذ ِمنُْه الُقوى امُلَضادَّ اخلََطأِ الَّ

فاخلََطُأ ُهَو اخلََطُأ، َوَمْن ل َيْسَع إىل َتْصحيِح َأْخطَائِه وإَِعاَدِة َسالَمِة 

التََّفاُؤَل يف  َيْصنََع  َأْن  َيْسَتطِيع  َفَلْن  ِليم  السَّ الَوْجِه  بغرِيِه عىل  َعالَقتِِه 

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َحياتِِه وال يف حياِة غرِيِه، وكام َذَكْرنا َسَلَفًا َأنَّ َمْدَرَسَة 

ُروَح  فيها  َيُبثُّ  َمْن  ِتْد  ول  املراِحِل  عرَب  ْلبِيِّ  السَّ اُكِم  للرتَّ َضْت  َتَعرَّ

اَع بينَها وبنَي  التَّجِديِد وَسالَمَة اإِلَعاَدِة، َبْل َوَجَدْت َمْن اْفَتَعَل الصِّ

املرِتبِِّصنَي هبا إىل اليوِم.
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���ِط - ليَس هلا يف اقتساِم مصالِح  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ا - أْي: مدرسُة  وألهنَّ

لطاِن  ٌ لُِزْهِدَها فيِه؛ َفَقِد اْسَتْعَدى عليها ُعَلامَء السُّ الَقراِر موقٌع معنيَّ

َؤى  وناَزُعوا ِرَجاهلا وأتباَعها باِم ُهَو َمْعُلوٌم يف َعِصنا ِمَن التَُّهِم والرُّ

ِة َمَواِريِث  واملفاهيِم امَلْحُبوَكِة ِخالَل اهلَْجَمِة الُغَثاِئيَِّة الَعاملِيَِّة عىل كافَّ

اهلجَمِة  َهِذِه  يف  يميُِّزوا  ول  الَقِدْيَمِة،  ِة  األََبِويَّ اإلسالميَِّة  امَلْرحَلِة 

اُكِميَِّة وعواِمِل إصالِحها وبنَي إجيابيَّاِت  ْلبِيَّاِت الرتَّ َياِسيَِّة بنَي السَّ السِّ

ِة وكيفيَِّة االستَِفاَدِة ِمْن ثوابِتِها. امَلَداِرِس األََبِويَّ

املبارِش  االْرتَِباِط  ذاُت  احلديثُة  اإلسالميَُّة  املدَرَسُة  خرجِت  َلَقْد 

ِاخِلالَفِة  ِمْن َعْص  مَلْرَحَلِة االْنتَِقاِل  امُلَرافِِق  بالَوْضِع السياسِّ اجلَدْيِد 

للَمْدَرَسِة  َباتَِرٍة  ِسَياِسيٍَّة  بَِمَفاِهيَم  ِالَقوِميَّاِت  َعْصِ  إىل  اإلسالِميَِّة 

ِة امُلْسَتَوَياِت  ِعيَِّة يف َكافَّ ْ ة الرشَّ ِة َترِكيَباهِتا األََبِويَّ َرٍة لَِكافَّ ِة وُمَدمِّ األََبِويَّ

ُحُقوِقِهم  وإَقاَمِة  الَبيِت  آِل  وُحبِّ  ِف،  التََّصوُّ امَلْذَهبِيَِّة،  الثَّالَثِة: 

ِعيَِّة. ْ الرشَّ

َوَرَقًة  صاَرْت  الُغَثاِء  مرَحَلِة  يف  بُِعموِمها  اإلسالميَُّة  فاملذهبيَُّة 

قاِدَحًا  متييٍز  غرِي  َوِمْن  بُِعُموِمِه  ُف  التََّصوُّ صاَر  كام  َياِح،  الرِّ َمَهبِّ  يف 

َذلَِك   وِمْثُل   ، ياسِّ السِّ التَّوِحيِد  َبَراِمِج  يف  بِِه  اْرَتَبَط  ملِن  أَساِسيًَّا 

ِة بِآِل الَبيِت وَما هلُم ِمْن ُحُقوٍق كُخُمِس اخلُُمِس،  َقِضيَُّة َعالَقِة األُمَّ

مدرسة النمط 
األوسط ليس 
هلا أي مصلحة 

ف اقتسام 
مواقع القرار
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وَرُسولِِه،  اهللِ  ألجِل  وحمبَُّتهم  َوُمَشاَوَرهُتم،  وَتْقِديُمُهم  واحرتاُمُهم 

ِسَياِسيًَّا  َمْغَمَزًا  َوَصاَرْت  َبْل  الَعَمُل هبا،  َتَوقََّف  امُلَميَِّزاُت  َهِذِه  َفُكلُّ 

ًة يف ُلَغِة َحََلِة َقَراَرِي احلُْكِم والِعْلِم. وهُتَْمًة َعَقِديَّ

ِة  ِة املظاِهِر التَّقِليِديَّ ياِسيَِّة عىل كافَّ ًة تركيُز املْدَرَسِة السِّ وزاَد الطَّنَي َبلَّ

ِف اْنتاِمَءاهتِم كالُقُبور وامَلَوالِِد  ذاِت الَعالَقِة بَِمْدَرَسِة آِل الَبيِت ورَشَ

املذهبِيَِّة  ُعَلامِء  إظهاُر  َشأنِِه  ِمْن  َما  وكلِّ  ِة،  التقليديَّ واالْجتامَعاِت 

ِعيَِّة النَّافَِعِة لُِعموم  ْ وفِيَِّة وآِل الَبيِت، َبْل وحتَّى مداِرِسهم الرشَّ والصُّ

امُلسِلمنَي.

اْمتَِداِد  ُبَعْيَد  املسلِمنَي  باِلِد  يف  ْلبِيُّ  السَّ التََّظاُفُر  َهَذا  َتَراَفَق  َوَقْد 

إَِعاَدِة  يف  األوَفُر  احلَظُّ  له  كاَن  الَِّذي  الَعامَلـِيِّ  ياسِّ  السِّ االستعامِر 

ُثمَّ  األنظَِمِة  ترتيِب  إَِعاَدِة  ُثمَّ  والعربيَِّة  اإلسالميَِّة  اخلَريَطِة  ترتيِب 

إَِعاَدِة ترتيِب امَلَذاِهِب الَفاِعَلِة يف الَواِقِع املغلوِب، َحتَّى صاَر املذَهَب 

األََبِويُّ التَّْقِليِديُّ يف بعِض البالِد ُمزاَحًا وُمغاَلبًا بامَلنَْهِجيَّاِت احلديَثِة 

يًَّا  ِة، ويف بعِض الباِلِد ُمْقَتَلَعًا ُكلِّ ياَساِت االستعامريَّ ذاِت االرتباِط بالسِّ

ِعيَِّة املذموَمِة بامَلْدَرَسِة  ْ ِة الرشَّ بإجياِد البديِل امُلَعاِرِض للَمْدَرَسِة األََبِويَّ

ِة الَوْضِعيَِّة امَلْدُعوَمِة. األََنِويَّ

الِت   َعَداَء َبْعَد  التََّحوُّ ُس الصُّ ُة العربيَُّة واإلسالميَُّة َتَتنَفَّ ول َتَكِد األُمَّ
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احلروِب  مُلْسَتْثِمري  َقْت  حتقَّ تِي  الَّ واالجتامعيَِّة  واجلغرافيَِّة  ياِسيَِّة  السِّ

ُل  ُجِل امَلريِض َحتَّى َبَدَأ يف األُُفِق امُلْعتِِم حتوُّ الَعامليَِّة باقتَِسام َتِرَكِة الرَّ

ٍة إىل ُبَؤٍر َجديَدٍة وِصاَعاٍت  امُلْجَتَمِع الَعريبِّ واإلسالميِّ ِمْن وجوٍه ِعدَّ

هلُا احلُْكُم والِعْلُم، وبعَدها االقتصاُد واإلعالُم والعالقاُت  َمِديَدٍة، َأوَّ

ِة  يَّ املادِّ آثاِر احلضاَرِة  ِمْن  عوُب  الشُّ اكَتَسَبْتُه  ما  االجتامعيَُّة، وبمقداِر 

عىل َيِد امُلسَتْعِمريَن وامُلْسَتثمِريَن َفَقْد َفَقَدْت َثَوابَِتها التَّاِرخِييََّة بامَلْدَرَسِة 

ٍك  رِشْ )ُعْقَدِة  إىل  ُة  التَّْقِليِديَّ امَلْدَرَسُة  َهِذِه  َلْت  ِعيَِّة، وحتوَّ ْ الرشَّ ِة  األََبِويَّ

ِفنَي وَلَدى الَبْعِض اآلَخِر )ُعْقَدَة  عوِب وامُلَثقَّ وبِْدَعٍة( َلَدى بعِض الشُّ

ُث خُمَرَجاُت الثََّقاَفِة والتَّعِليِم  ٍر وِعْرِقيٍَّة(.. وَهَكَذا َتَتَحدَّ خَتلٍُّف وحَتجُّ

ْسِميَِّة. ْسِميَِّة وِشْبِه الرَّ ِة الرَّ والرتبَِيِة امُلعاِصَ

ِف وآِل الَبيِت َأْن حُتِكَم امُلَداَفَعَة  ول تستطِْع مدَرَسُة امَلْذهبِيَِّة والتََّصوُّ

وَأَعاَدْت  ْمَت  الصَّ الَتَزَمْت  َبْل  الَعاِرِم،  الطُّوَفاِن  َأَماَم  امُلَراَفَعَة  وال 

َوباِم  بِاهللِ  ُمْسَتِعينًَة  األرِض  َزَوايا  َبعِض  يف  اخلاصِّ  واِقِعها  َترتِيَب 

احلنَي ِمَن الُعَلامِء، َمَع  َهيََّأُه اهللُ هلا ِمْن ِحْرِص األوفَِياِء وُصُموِد الصَّ

َفاَع النِّسبِيَّ عِن املنَهِج وما ِقيَل فِيِه،  َأنَّ َبْعَض الُعَلامِء َقْد َحاَوُلوا الدِّ

وَلِكْن بُِصوَرٍة حمُدوَدٍة وُمَتَباِعَدٍة، حيُث ال َيْدُعُمهم َقَراٌر ِسياسٌّ وال 

ٌة وإِْعالِميٌَّة ُمنَاِسَبٌة، وبعُضُهم َذاَب يف َبوَتَقاِت الَوَظاِئِف  يَّ ُقُدَراٌت َمادِّ

املدرسة 
األبوية التزمت 
الصمت أمام 
الطوفان الباتر
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واألعامِل.

والتُّْهاَمِت  اهلَْجامِت  َهِذِه  ِمْن  ُتعاين  املدَرَسُة  َهِذِه  زاَلْت  وال 

وامُلنَاَزَعاِت وَبثِّ اإلشاعاِت إىل َأْن َيْقيَض اهللُ أْمرًا كاَن َمْفُعوالً.

َعامَّ  النََّظِر  ِف  بَِصْ أعَلُمُه  الذي  الِعْلِم  أماَنَة  ُهنَا  َوَضْعُت  َلَقْد 

َسُيْحِدُثُه هذا الطَّرُح ِمْن َأَثٍر َلَدى امُلْسَتْغَفِلنَي ِمْن ِجَهٍة، واملستثمريَن 

باَحَة  وأذناِب امُلْسَتعِمِريَن ِمْن ِجَهٍة ُأْخرى، وَمَع إِْدَراكي التَّامِّ أنَّ السِّ

الَمَة، َفُهو  ٌق، ولكنِّي َأْرُجو ِمَن اهللِ الَعْوَن والسَّ ِضدَّ التَّيَّاِر َمْوٌت حُمَقَّ

ِر هبِم وَجَهَلِة امَلَراِحِل  امَلالُِك لألْمِر، كام َأْرُجو ِمَن امَلْخُدوِعنَي واملغرَّ

يف  الَمِة  السَّ ِمَن  َمَواِقِفهم  عىل  ُفوا  َيَتَعرَّ َأْن  امُلَقنَِّن  اإِلْفِك  وَضَحايا 

اَريِن. الدَّ

عىل  ُسْلَطٍة  ِرَجاَل  يناُِزع  ال  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َعِن  هنا  فاحلديُث 

ُسْلَطتِِهم، وال ِرَجاَل ُحْكٍم عىل َدَواِئِر ُحْكِمِهم، وال عىل ِذي َمْصَلَحٍة 

َذاِت اْعتَِباٍر يف َهَذا الَعالِ عىل َتْرِك َمْصَلَحتِِه، وإنَّام ُهَو َكْشٌف حلَِقيَقٍة 

بِإْدَراٍك  الَقَراِر  َحََلُة  ُمنَاَزَعتِها  واْرَتَكَس يف  عوُب،  الشُّ َعنَْها  ُحِجَبْت 

َوبَِغرِي إِْدَراٍك، َبْل َوَقَع فيها األغراُر ِمْن َطَريَفِ اإلفراِط والتَّفِريِط يف 

ة ذاهِتا، وفاَت عىل اجلميِع بَذلَِك  خرٌي كثرٌي ومكَسٌب  املدَرَسِة األََبِويَّ

كبرٌي، ول َتُكِن الَبَداِئُل يف املسَتوى املناِسِب، َبْل ل َتُكْن مُتَثُِّل األماَنَة 

احلديث هنا ال 
ينازع رجال 
سلطة عىل 

سلطتهم بل 
كشف ملا حجب 

عن الشعوب
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القضاِء  َمِسرَيِة  ِمْن  ُجْزٌء  هذا  ولعلَّ  الَواِجِب،  ِخْدَمِة  يف  ِعيََّة  ْ الرشَّ

والَقَدِر، فال اعرتاَض عىل أمِر اهللِ وُمراِد اهللِ، وُربَّام يكوُن هذا ُسوَء 

يطاُن ُهَو  َفْهٍم عنَدنا مُلْجَرَياِت الِعْلِم بَِسرِي الَقَضاِء والَقَدِر، فكاَن الشَّ

حايا  الضَّ ُهُم  فيها  الَقراِر  َوَحََلُة  عوُب  الشُّ وكاَنِت  واملستثِمَر،  َذ  املنفِّ

. وُهُم املسَتْغَفلوَن يف ِخْدَمِة املرُشوِع األََنِويِّ العاملِيِّ
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َحَداً يف الَمَراِحِل؟
َ
وَْسِط أ

َ ْ
ْهُل ٱنلََّمِط ٱل

َ
هل يُعاِدي أ

ُتْفيِض  َعَداَوًة  َهَذا العاِل  ���ِط ال يِمُلوَن ألََحٍد يف  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� أهُل 

إىل َما ُتْفيِض إليه َعَداَوُة األْطراِف امُلَتنَاِزَعِة، َسواًء كاَن َهَذا امُلَخالُِف 

ياَناِت  ُمْسِلاًم َداِخَل َداِئَرِة اإلسالِم، أو كاَن كافَِرًا ل ُيْدِرك َحَقاِئَق الدِّ

َمنَْهِج  َحَلِة  َلَدى  ِعيَِّة، فاألصُل يف العالَقِة  ْ بَِحَقاِئِقها الرشَّ أو َجاِهاًل 

امَلْقِدَرِة،  ِعنَْد  ْفُح  الَغافِِل والصَّ وَتنْبِيُه  اجلاِهِل  إْعَذار  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

ِة  ِذي َيُدوُر يف ساَحِة األُمَّ وَرْفُض كسِب َعَداَوِة اآلَخِريَن، إَِذْن َفام الَّ

ِمَن الَعَداِء؟

َوَساِوِس  َنَزَغاُت  هو  الَعَداِء  ِمَن  ة  األُمَّ ساَحِة  يف  يُدور  الذي 

َياَنِة،  الدِّ بِأمِر  نَي  امُلْسَتِخفِّ اآلَدِميِّنَي  وُنُفوُس  وطَِباُع  َياطِنِي،  الشَّ

ْنيا َوَرَغَباهِتا يف  ُة ِمْن َمَصالِِح الدُّ والغارِقنَي فيام اْخَتَلَفْت عليِه الَبرَشيَّ

ْلَطِة واالْمتاِلِك والتَّعينِي. احلََياِة والسُّ

يف  هبا  وَرَموا  األسباِب  َهِذِه  َعْن  ختلَّوا  َقْد  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� وأهُل 

ْفِع والنَّْفِع  جُلَِّة األمواِج املتالطَِمِة، وَنَظُروا إىل ِحْكَمِة اهللِ يف سِّ الدَّ

َمَع اجلميِع ُدوَن احلَاَجِة  ِعيَّ  ْ ْفِع، وأقاُموا واِجَبهم الرشَّ والِوْتِر والشَّ
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ِعيُّ  ْ الرشَّ والَواِجُب  والطََّلِب،  الَعْرِض  َمْعَرَكِة  يف  ُقوِط  والسُّ للتََّدينِّ 

عوِب  تِي أراَد اهللُ هبا َصالَح الشُّ ينِيَِّة الَّ ُهَو َأَساُس َحِقيَقِة امُلَعاَمالِت الدِّ

ِذيَن قاَل  ِقنَي ِمَن النَّاِس الَّ ِّ عن صاحِليهم وَعْن امُلَوفَّ وَنْزَع َفتيِل الرشَّ

اهللُ فِيهم: )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ (   ]األنعام:90[.

واألْحَكاِم  الِعَباَدِة  َقاُت  ُمَتَعلَّ بِِه  ُيْقَصُد  ال  االهتَِداَء  أنَّ  واملعلوُم 

َفَقْط، فَهِذِه ختَتِلُف ِمْن َعْهٍد إىل َعْهٍد وِمْن َمرَحَلِة ِرَساَلٍة إىل ُأْخرى، 

ٍة، وإنَّام َتْعنِي اآليُة -فيام َنْعَتِقُد إِْن َشاَء  امِويِّ لكلِّ ُأمَّ َوْفَق الَوْحِي السَّ

اهللُ - ِزَياَدًة عىل امَلْعنَى األساِس َأنَّ امَلَواِقَف ِهَي اآلداُب واألخالُق 

عوِب واألَُمِم عىل اختاِلِف ِدياَناهتِا  تِي ُتْعَترُب َقاِساًم ُمْشرَتَكًا َبنَي الشُّ الَّ

ورَشاِئِعها.

َوَقْد  َتنَاُفٍس،  داُر  احلياَة  َأنَّ  َيِقينًا  يعلموَن  ���ِط   ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� وأهُل 

يف  ْهُد  الزُّ اِء  الدَّ هذا  ِمْن  املخَرَج  وَأنَّ  َذلَِك،  عىل  َباُع  الطِّ ُجبَِلِت 

ِة  وِريَّ الضَّ احلاَجِة  ِمَن   َ َتَيرسَّ ما  عىل  واحلُُصوُل  امُلنَاَفَسِة،  َوَساِئِل 

عوِب  الشُّ فِْقِه  َوبِِمْقَداِر  امَلْعُلوَمِة،  برُِشوطِها  احلياِة  أسباِب  إِلَقاَمِة 

ُطها َأْن َينَْشَأ  ِة إجيابيًَّة َوُمْثِمَرًة، ورَشْ هلَِذِه اجلُْزِئيَِّة َتَظلُّ الَعالَقُة َبنَي األُمَّ

ِة  َق ِمْثُل َهَذا ألَِئمَّ عليها األَْبنَاُء والَبنَاُت ُمنُْذ ُنعوَمِة األَْظَفاِر، َوَقْد حَتقَّ

بَِيُة َسَبَبًا  ، وكاَنْت َهِذِه الرتَّ ���ِط يف َسابِِق التَّاِريِخ اإلسالميِّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

 معنى 

) ۇئ ( 

اآلداب واألخالق 

التي هي القاسم 

املشرتك بني 

كافة الشعوب

الرتبية السليمة 
لألبناء كانت 

السبب ف 
سالمة املنهج ف 
أصعب األوقات
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���ِط يف أَشدِّ َمَراِحِل  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� تِي َنِعَم هبا أهُل  الَمِة الَّ َرِئيِسيًَّا يف السَّ

َع اآلَخروَن اإلَباَدَة واحِلَصاَر)1(  التَّنَاُفِس ، وبُِمَخاَلَفتِها وتاُوِزها ترَّ

لطاِن. واألَذى وامُلالَحَقَة ِمْن ُمنَافِِسيهم عىل املطاِمِح والسُّ

اِغَيَة وال االستِْعَداَد  ِة َلْن ِتَد اآلذاَن الصَّ وكَأينِّ هَبِذِه املواِقِف اخلَاصَّ

التَّامَّ للَقُبوِل ِعنَْد الَكثرِي، وألَنَّ األْمَر َكَذلَِك، َفإِنَّ َهَذا ال َيْمنَُعنا ِمْن 

ِد وَدْوَرُه  إبَِراِز احلقيَقِة َناِصَعًة لُِتدِرَك األجياُل َنامِذَج َهَذا النََّمِط امُلَتَفرِّ

وَفَشِل  الَواِعي،  واالْعتَِداِل  ِعيَِّة  ْ الرشَّ الَوَسطِيَِّة  تاريِخ  يف  ِليَم  السَّ

ِر  ، والتأخُّ ِعيِّ ْ ريَن ِمنَّا مجيَعًا َعِن الُوُصول إىل َهَذا امُلسَتوى الرشَّ املتأخِّ

ُينِْكُرُه  َمْن  ِمنَّا  َكاَن  َمْن  وُربَّام  بَِفَضاِئِلِه،  والتََّحيل  بِِه،  االلتزاِم  َعِن 

وَيأَباُه.

بَِيِة امُلوِصَلِة إىل  وأصُل اإِلْنكاِر - إِْن ُوِجَد - إنَّام ُيشرُي إىل انعداِم الرتَّ

ُه ملا َقِدَم َماُل الَبحَريِن صىلَّ  )1( ملا رو ى البخاري )4015( ومسلم )7614( أنَّ

 ِ َم َرُسوُل اهللَّ ُضوا َلُه ، َفَتَبسَّ َف َتَعرَّ بِيِّ ى ، َفَلامَّ اْنَصَ األَنصاُر اْلَفْجَر َمَع النَّ

ٍء « . َقاُلوا  ُكْم َسِمْعُتْم َأنَّ َأَبا ُعَبْيَدَة َقِدَم بَِشْ ى ِحنَي َرآُهْم ُثمَّ َقاَل » َأُظنُّ

ِ َما اْلَفْقَر َأْخَشى  ُكْم، َفَواهللَّ ُلوا َما َيرُسُّ وا َوَأمِّ ِ . َقاَل » َفَأْبرِشُ َأَجْل َيا َرُسوَل اهللَّ

ْنَيا َكاَم ُبِسَطْت َعىَل َمْن َقْبَلُكْم،  َعَلْيُكْم ، َوَلِكنِّي َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ

ِلَكُكْم َكاَم َأْهَلَكْتُهْم «. َفَتَناَفُسوَها َكاَم َتَناَفُسوَها ، َوهُتْ
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���ِط األوائِل، فالرتبَِيُة والتَّعِليم واإلعالُم والثََّقاَفُة  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ُمسَتوى 

���ِط، ولَِذلَِك   ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ُة  َأِئمَّ َيْعَتني بِِه  َتْعَتنِي بغرِي َما  يف عِصنا إنَّام 

ِة والُعَلامِء األكابِِر  الُبدَّ َأْن تأيَت خُمَْرَجاهُتا خُمالَِفًة متَاَمًا ملخرَجاِت األِئمَّ

ِمْن هذا النَُّموَذِج.

أمُر  يعنِيِه  ال  النََّمِط  َهَذا  َأْهِل  خُمالِِفي  ِمْن  امُلعاُص  كاَن  َوُربَّام  بل 

الُغَثاِء  رْتُه مداِرُس  يعنيِه حتجيُم ما قد َصوَّ بَِيِة، وإنَّام  األخالِق والرتَّ

أحياًء  هبم  التََّعلُِّق  أو  ُحبِّهم  يف  أفرَط  وَمْن  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َعِن 

َنَمِط  ِمْن  لَتْخُرَج  الَقِضيَِّة  َحَراَرِة  َدَرَجُة  ارَتَفعْت  َحيُث  وأمواتًا، 

َياَنِة،  الدِّ وَسالَمِة  الَعِقيَدِة  عىل  الَقَلِق  َدَرَجِة  إىل  واالهتداِء  االقتداِء 

يها، وأنَّى َلنَا بعَد َهِذِه احلراَرِة امُلرَتِفَعِة َأْن ُنْقنَِع  ولكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

 ِ
�ةي �يمَّ ِ

�فِ��ي �لِف االقتداِء  سالَمِة  أو  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمنَْهِج  بسالَمِة  ُمَعاصًا 

�ِع�ىيْ ! �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ

َنا ِمْن قبُل -  يف حاَجٍة إىل توثيِق احلَِقيَقِة وإْثباهِتا  ولكنَّا - كام َأرَشْ

 v ٍّبُِلَغِة رجاهِلا وإِْن َقلَّ امُلرَتبُِطوَن هبا، َوَقْد َوَرَد َعِن اإلماِم عيل

ِة سالِكيِه«)1(. قوُلُه: »ال َتْسَتوِحُشوا ِمْن طريِق احَلقِّ لِِقلَّ

َعاِمٌل  بِِه  عوِب  ���ِط وتذكرُي الشُّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِرَجاِل  َمَواِقِف  فإثباُت 

رشح »هنج البالغة« )10: 261(.  )1(

علينا أن نوثق 
احلقيقة وإن قل 

املرتبطون هبا
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َهامٌّ ِمْن عواِمِل َغرِس التَّواُزِن أَماَم َنامِذِج اإلفَراِط والّتفريِط وُدَعاِة 

امَلَراِحِل  يف  الَواعي  واالْعتَِداِل  ِعيَِّة  ْ الرشَّ الَوَسطِيَِّة  ملَفُهوِم  التَّسييِس 

َبِة. امُلَتَقلِّ

إنَّ الَبْحَث عن َهَذا النَُّموَذِج ِمَن اخلُُلِق يف عِص اإلعالِم وخمَرَجاتِِه 

احِلْفَظ  َضِمَن  َقْد  اهللَ  فإنَّ  األمِر  هذا  َوَمَع  ولكْن  ًا،  ِجدَّ صعٌب  أمٌر 

يِن يف صورتِِه اإلعالميَِّة  لِِدينِِه، وللِحْفِظ نامِذُج، َوَقْد ُيَفُظ َنُموَذُج الدِّ

ًا،  ياَسِة، وَهُلمَّ َجرَّ بِِرَجال اإلعالِم، ويف صورتِِه السياسيَِّة بِِرَجال السِّ

ُجِل الَفاِجِر«)1( ، ولكنَّها  يَن بِالرَّ ُد هذا الدِّ َوَقْد قاَل ى: »إنَّ اهللَ َلُيَؤيِّ

ا احلقيقُة فالُبدَّ أن يكوَن هلا َناَمِذُج ِمْن َنَمٍط آَخَر. ُصوَرٌة، وأمَّ

وَحْسَب ِعْلِمنَا امَلْحُدوِد َأنَّ َهَذا النََّمَط ُهْم )أهُل اإِلْحَساِن( َوَمْن 

يِن،  ِصَفاهُتم َعَدُم َتوِريِث الَعَداَوِة، واإلحساُن ُركٌن ِمْن أركاِن الدِّ

واإليامُن،  اإلسالُم  َلُه:  ابَِقنِي  السَّ كننَِي  بالرُّ االمتَِزاِج  ُكلَّ  ومُمَْتِزٌج 

النََّمُط  وَهَذا  لوِك،  السُّ َمَراتِِب  يف  الراقي  النََّمُط  ُن  َيَتَكوَّ وبالثَّالَثِة 

لوِكيُّ ينُظُر إىل احلياِة وما فيها بِنُور اهللِ، وِمْن نوِر اهللِ يف النََّظِر إىل  السُّ

ُمراِد اهللِ،  َوْفَق  وابِِق واألََزِل  الَقَضاِء والَقَدِر والسَّ أمِر  تقريُر  احلياِة: 

ٍق. وِمْن غرِي اعرتاٍض أو تطاُوٍل بدوِن تكلٍُّف أو َتَشوُّ

)1( متفق عليه ، أخرجه البخاري يف صحيحه )2897( ومسلم )319(.

قد حيفظ نموذج 
الدين ف صورته 
اإلعالمية ببعض 
رجال اإلعالم، 

وف صورته 
السياسية ببعض 
رجال السياسة، 

وأما احلقيقة فالبد 
ان تكون نامذجها 

من نوع آخر

الصفة الرئيسة 
ألهل النمط 

األوسط هو عدم 
توريث العداوة
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وَمَتى ما َصُعَب عىل املرء املعاِص ِمنَّا َفْهُم َهِذِه األموِر أو اشَتَبَك 

عليِه حتليُلها فام عليِه إال التَّصِديُق بوجوِدها يف أهِلها وَكَفى.

وسلِّم ألهِل اهللِ يف ُكلِّ ُمْشِكٍل
 

ِة بِاألَِدلَّ َواِضٌح  لَدهيِم  لديَك 

 

أحفاَد  ًة  وَخاصَّ أهِلها  ِمْن  كاَن  مَلْن  املعِرَفِة  َأَماَنَة  َنَضُع  هنا  إنَّنا 

���ِط، وُهْم اليوَم قوٌم ُكْثٌر خاُضوا تِرَبَة  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� وأسَباَط َمْدَرَسِة 

ِة بأسالِيبها، وأعَطُوا الواِقَع االجتامعيَّ ُجلَّ ُجُهوِدُهم  احلََياِة امُلعاِصَ

املعِرَفِة  َجانِِب  ِمْن  ُظِلُموا  ولكنَُّهم  والَعَمِليَِّة،  والِعْلِميَِّة  الَعْقِليَِّة 

الِم  السَّ ُدعاِة  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِمَن  وآباِئِهم  أسالفِِهم  لَِواِقِع  الَعاِدَلِة 

ِة ال ُتويل  َحِة، إِْذ إِنَّ كثريًا من خمَرَجاِت املعِرَفِة امُلعاِصَ وامَلَحبَِّة والرَّ

آِل  ِمْن  م  ا ألهنَّ إمَّ ة،  واِت اإلسالميَِّة األََبِويَّ الذَّ باالً وال أمهيًَّة لقِضيَِّة 

، وإما ألنَّ هناَك الكثرَي ِمْن َحَلِة األقالِم واإلعالِم َمْن  الَبيِت النََّبِويِّ

اِه األََبِويِّ ملا ُيثرُِيُه ِمْن َحَساِسيَّاٍت َبنَي  ال َيْرَغُبوَن يف التَّنَاُوِل هلَذا االتِّ

ى )آِل  وَن، إَِضاَفًة إىل أنَّ ُمَسمَّ ُرون ويتَومهَُّ النَّاِس، أو ُهْم هكذا َيَتَصوَّ

َغُط  ََذ َشْكاًل سياِسيًَّا معيَّنًا، وَكُثَر اللَّ ِة اختَّ الَبْيِت( يف َمْرَحَلتِنَا امُلعاِصَ

ٌف شِديٌد َلَدى  ى َوَمْن َينَْتِمي إليِه، وَراَفَق َهَذا اللََّغَط ختوُّ َحوَل امُلَسمَّ

املسكوُت  الَقَضايا  ُتعاَد  َأْن  وَمَراتِبِها  نيا  والدُّ احلُطاِم  عىل  املتنافِسنَي 

َشاَبَه  وما  واحلُْكِم  لَطاِن  بِالسُّ يَِّة  واألَحقِّ اجلََداَرِة  َعِن  للَبْحِث  عنها 

اختذ مسمى )آل 
البيت( اليوم 
شكال سياسيا 

وكثر حوله 
اللغط وحول 
من ينتمي إليه 

مع ختوف شديد 
لدى املتنافسني 

عىل الدنيا
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ُث  ُح بَِذلَِك  وَيَتَحدَّ ًة َأنَّ ِمَن املنتِمنَي آلِل الَبيِت َمْن ُيَلوِّ َذلَِك، وخاصَّ

ُ يف َوَساِئِل اإلعالِم عن ِمْثِل هذا اخلطاِب اخلطرِي، َوجَيُِد لُه يف  وُيَعربِّ

ِّ والعامليِّ َمْن يؤازِرُه وُينَاُصُه. الواِقِع امَلَحيلِّ

���ِط مِمَّْن فيها ِمْن آِل البيِت - َوُهْم  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� واحلقيقُة أنَّ َمْدَرَسَة 

يًَّة، بل ال  لطاِن باالً وال أمهِّ قوٌم ُكُثٌر - ال ُيوُلون لَِقضيَِّة احلُْكِم والسُّ

فًا هلُم ومَلَداِرِسهم،  ُمرَشِّ لَِقَضاَياُه  التَّنَاُوَل  َعنُْه وال  َيْعَتربون احلديَث 

وَهِذِه ُوْجَهُة َنَظٍر.

الَبديِل  َمفهوَم  وُنِعيُد  َنْحُن  َننَْطِلُق  الَواِعَيِة  الُوْجَهِة  َهِذِه  وِمْن 

َبويِّ  عوِب، واالعتناِء الرتَّ األَْنَسِب، َوُهَو َتنَاُوُل احلَِديِث عن بِنَاِء الشُّ

َهِذِه  أتباِع  ِمْن  مجيَعًا  لوَن  األوَّ َسَلَكُه  ما  وهذا  باألجياِل،  والِعْلِميِّ 

 ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ٱ �ةيِ  �يمَّ ِ
��فِ��ي إىل  ينتِمي  مِمَّْن  غرَيَنا  ُنَعاِرُض  املدَرَسِة، وال 

�ِع�ىيْ يف رأِيِه امُلَعاِكِس، َفِلُكلٍّ ُوْجَهُة َنَظِرِه. �وِ�
ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�

عوِب وتربَِيِة  َوَقْد هتيَّأ لنا إضاَفُة َأْمٍر ُمِهمٍّ يف ماِل االهتامِم بِبِنَاِء الشُّ

���ِط،  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمْدَرَسِة  ِرَجاُل  بِِه  اْعَتنَى  َقِد  ما  عىل  ِزَياَدًة  األجياِل 

الِت وُسنَِن امَلَواِقِف عىل َضوِء إَِعاَدِة الِقَراَءِة  َوُهَو ِدَراَسُة فِْقِه  التََّحوُّ

يِن. الَواِعَيِة ألركاِن الدِّ

ا  َأهنَّ إال  َقْبُل  ِمْن  ُتْسَبْق ألََحٍد  ل  ْؤَيِة  الرُّ هَبِذِه  الِقَراَءَة  َهِذِه  أنَّ  َوَمَع 

أهل هذا النمط 
ـ وهم قوم 

كثر ـ ال يولون 
احلكم أية أمهية

من هنا ننطلق 
للبديل األنسب: 

بناء الشعوب
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َمْدَرَسِة  َف  رَشَ َعَرْفنَا  َوبِِه  ُدوِر،  الصُّ ِة  األِئمَّ ِعْلِم  ِمْن  ُأ  َيَتَجزَّ ال  ُجْزٌء 

���ِط بنَي امَلَداِرِس اإلسالميَِّة، وبِِه أيَضًا ُنِعيُد ِقَراَءَة التَّاِريِخ  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

َياَنِة َبْعَد  ْبِط الَواِعي َبنَي َمْفُهوَمِي التَّاِرْيِخ والدِّ رَيِة عىل أَساِس الرَّ والسِّ

ْبُط َبْينَُهام َعىل أيِدي ُعَلامِء املدرَسِة احلديَثِة وبعِض ُعَلامِء  َأْن اْنَفَصَم الرَّ

يِن َفَقْط. ِة القاِئَمِة عىل ِقراَءِة األركاِن الثَّالَثِة للدِّ املدَرَسِة األََبِويَّ

يف  الَمِة  السَّ َمنَْهِج  بِنَاِء  يف  اِغبنَي  الرَّ ِة  كافَّ عىل  واِجبًا  صاَر  َلَقْد 

دوِر - َبْدَءًا  يِن الصُّ ِة الدِّ باِع الَواِعي ألَِئمَّ عوِب وامُلَتَطلِِّعنَي إىل االتِّ الشُّ

باملتُبوِع األْعَظِم ى، وهِناَيًة بِالُعَلامِء الَواِرثنَي األَْثَباِت - َأْن َيْقَرُؤوا 

إيَضاَحاٍت  ِمْن  هباِم  َيَتَعلَُّق  َوَما  امَلَواِقِف  وُسنََن  الِت   التََّحوُّ فِْقَه  

َأْن  َبْعَد  احلََرَكِة  نحَو  ِعيِّ  ْ الرشَّ الَمِة  السَّ بَِعَجَلِة  لَِيْدَفُعوا  وَمْعُلوَماٍت 

وُفَقَهاِء  والتُّناِزالِت  امَلَصالِِح  وُدَعاِة  النَّْفِعيِّ  الِم  السَّ ُدَعاُة  َأْوَقَفها 

َراِت. امُلَغاَلَطاِت وامُلرَبِّ

َياِسيَِّة  والسِّ ِة  الِفْكِريَّ احلَرَكِة  ِقَراَءُة  سُتَعاُد  بَِغرِيِه  ال  الِفْقِه  وهِبَذا 

َتْسَتِقرَّ يف َمَراَها  ِة واإلْعالِميَِّة حتَّى  ِة واالْقتَِصاِديَّ َبِويَّ والِعْلِميَِّة والرتَّ

ُعوِب  ِل يف األَُمِم والشُّ الطَّبيِعيِّ من تفسرِي الظَّواِهِر وُمَسبِّباِت التََّحوُّ

َسَواًء َقبَِلَها اآلخروَن أم ل يقبُلوها.

ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  النََّمِط:  َهَذا  ِمْن  الَكِلَمِة  فِْقِه  يف  َتَعاىل  قاَل 
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ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ 
جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(   ]إبراهيم:25-24[.

يِن  تِي َفَصَلْت بنَي الدِّ وقاَل ُسْبَحاَنُه وَتَعاىل يف فِْقِه الَكِلَمِة اخلبيَثِة الَّ

ْق  )َفرِّ ِشَعاِر  حتَت  وبنَي...  وبنَي  والتَّاِريِخ،  َياَنِة  الدِّ وبنَي  ْوَلِة،  والدَّ

يَِّبِة وَنرْشِ فِْقِهِها يف )ٺ  َتُسْد(، وبنَي الَفِريقنِي ِمْن َحََلِة الَكِلَمِة الطَّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ (   
ُر اهللُ َموِقَع  ها يف العال، ُيَقرِّ ]إبراهيم:26[ ، وبني الكلمة اخلبيثة َوَحََلِة َنرْشِ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  اآلَدِميَِّة   ِمَن  الَفِريَقنِي 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ (   ]إبراهيم:27[.
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وَْسِط
َ ْ
ابُِع وَعلَقتُُه بَِمنَْهِج ٱنلََّمِط ٱل ْكُن الرَّ الرُّ

���ِط َنابَِعًة ِمْن ُعْمِق ِقَراَءهِتِْم  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِة ِرَجاِل  كانْت َمَواِقُف َأِئمَّ

اَعِة  السَّ عالماُت  َوُهَو  يِن،  الدِّ أركاِن  ِمن  ابِِع  الرَّ كِن  للرُّ ِعيَِّة  ْ الرشَّ

اَعِة حِمَْوٌر هامٌّ يف َثَقاَفِة امُلْسِلِم، وأَساٌس َمْعِريفٌّ ُمَتَميٌِّز،  وعالماُت السَّ

ُث  تِي َيَتَحدَّ ولكنَّها حتَتاُج ِعنَْد الِقَراَءِة إىل استيَعاِب َجَواِمِع الَكِلم الَّ

والَكِلم  جلاِمع،  مجٌع  فاجلََواِمُع   ،m اهلََوى  َعِن  َينطُِق  ال  َمْن  عنها 

مجٌع لَكِلامٍت، وَمْعنَى أنَّ هذا الِعْلَم َيْعَتِمُد عىل اإلشاَرِة وَفكِّ ُرموِز 

الَكِلامِت اجلَاِمَعِة.

عيلٌّ   اإلماُم  وقاَل   ، َكَهاَتنِي«)1(  اَعُة  والسَّ َأَنا  »ُبِعْثُت  ى:  قاَل 

v : »َسُلون َقْبَل َأْن َتْفِقُدون، َفَواهللِ ال َتْسَأُلون ِعْن فَِئٍة َخَرَجْت 

ُتَقاتُِل ِمَئًة أو هتِدي ِمَئًة إال َأْنَبأُتُكم بسائِِقها وقائِِدها وناِعِقها ما بينَُكم 

اَعِة«)2( وعن ُحَذيَفَة بِن الَيامِن v: »ما َأَنا إىل طريٍق  وبنَي ِقَياِم السَّ

البخاري يف صحيحه )4995( ومسلم يف صحيحه  )1( متفق عليه، أخرجه 

.)2040(

)2( »الفتن« لنعيم بن حاد ص20، رشح »هنج البالغة« )2: 286(.

القراءة تتاج 
إىل استيعاب 
جوامع الكلم
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ِمْن ُطُرِقُكم بَِأْهدى ِمنِّي بُِكلِّ فِْتنٍَة ِهَي كائِنٌَة بِنَاِعِقها وقائِِدها إىل يوِم 

الِقَياَمِة«)1(.

العلِم  هذا  يَِّة  أمهِّ عىل  ُة  الَّ الدَّ الكثريُة  واآلياُت  األحاديُث  وهناَك 

قاَل:   v اٍص   َوقَّ بِن  سعِد  َفَعْن  وعالماهتِا،  اَعِة  بالسَّ اخلَاصِّ 

تال رُسوُل اهللِ ى َهِذِه اآلية: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ى: »أما  اهللِ  فقاَل رسوُل  ]األنعام:65[  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(   
ا َكائِنٌَة ومل يأِت تأويُلها بعُد«)2(، ويف هذا التفسرِي منُه ى إشارٌة  إنَّ

باحلروِب  األليِم  الَعَذاِب  َنامِذِج  ِمْن  ُة  األُمَّ تعيُشُه  ما  إىل  واضحٌة 

َعِة. َرِة واألسِلَحِة الَفتَّاَكِة امُلَتنَوِّ امُلَدمِّ

تِي أشاَر إليها ى منُذ عهِدِه َوَما َبْعَد َذلَِك   وكثرٌي ِمَن احلََواِدِث الَّ

َمسرَيِة  يف  اخلََلِل  َوَمَواِقَع  الكاِذبنَي  وَكِذَب  اِدِقنَي  الصَّ َسالَمَة  بيَّنَْت 

َمَواِقَف  الواِرثنَِي  ِة  لأَلِئمَّ وَضَبَطْت  َبْل  والَوالِء،  والِعْلِم  احلُْكِم 

الَعالَقِة بِالِفَتِن وإِْجَراِء َما ُينَاِسُب فيها.

اُكم والِفَتَن، ال َيْشَخْص هلا َأَحٌد،  ومن َهِذِه األحاديِث قوُلهى: »إيَّ

ا َتْشَتبُِه ُمْقبِلًة  ْيُل، إنَّ َفَواهللِ ما َشَخَص هلا َأَحٌد إال َنَسَفْتُه كام ُينَْسُف السَّ

»الفتن« لنعيم بن حاد ص34.  )1(

)2( أخرجه الرتمذي يف سننه )3066( وأحد يف املسند )1483(.

مجلة من 
األحاديث 
الدالة عىل 

أمهية هذا العلم
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حتَّى َيُقوَل اجلاِهُل: هذا ُيْشبُِه، وَتبنُِي ُمْدبَِرًة، فإذا رأيُتُموها فاْجَتِمُعوا 

وا ُسُيوَفُكم، وَقطُِّعوا َأوَتاَرُكم«)1(. ُ ف ُبُيوتكم، وَكرسِّ

اْقَتَتَل  إَِذا  َتأُمُرين  كيَف  َلُه:  قاَل  َرُجاًل  َأنَّ  الَيامَن  بِن  ُحذيَفَة  وعن 

امُلَصلُّوَن؟ قال: »َتْدُخُل َبْيَتَك ُثمَّ ُتْغلُِق عليَك باَبَك َفْمَن َجاَءَك َفُقَل 

هكذا - وقاَل بَِيِدِه َفاْكَتَتَف - وقل: ُبْؤ بِإِْثِمي وإِْثِمَك«)2(.

الِفَتِن  ُمرَياِت  أماَم  ًة  َهامَّ َمَواِقَف  َأْفَرَزْت  َهِذِه األحاديُث ومثُلها 

تِي دارْت بني املصلِّنَي أنُفِسِهم  ًة تِلَك الِفَتَن الَّ اِحَقِة املاِحَقِة، وَخاصَّ السَّ

الَمِة  َة ِمْن َهَذا النََّمِط إنَّام َيْبَحُثوَن َعِن السَّ ٍد ى، وألنَّ األِئمَّ ِة حُمَمَّ ِمْن ُأمَّ

ِة )َأَنا خرٌي ِمنُْه( َوِمْن ُعْقَدِة  اَريِن َفَقْد خَتلَُّصوا ِمن ُعْقَدِة األََنِويَّ يف الدَّ

لِلنََّظِر األكيِد ملا  ُفُهوُمهم األخالقيَُّة  َسَعْت  األَنانِيَِّة )َأَنا ال غرُي(، واتَّ

ِعنَد اهللِ )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ (   ]النحل:96[ فَصُغَرِت احلياُة 

نيا يف أعُينِِهم، وَخَرَجْت ِمْن ُسوْيَداِء ُقُلوهبِم، َوَوَجُدوا ِمْن حقاِئِق  الدُّ

َماِء  اِع امُلْفيِض إىل احلَْرِب والدِّ التَّوِجيِه النََّبِويِّ األََبِويِّ ِعَوَضًا َعِن الصِّ

يَّ  ْبَع الَبرَشِ َغاِئِن، َفَكاَن ِمنُْهُم االلتزاُم باِم خُيَالُِف الطَّ واألحقاِد والضَّ

ِع اهللِ َوَما  ، َفَطاَبْت ُنُفوُسهم بِِعَوِض اهللِ ورَشْ بَّاينِّ ِع الرَّ وبَمَواِقِف الرشَّ

)1( مصنف عبدالرزاق )20740(.

رواه أحد )4286( واحلاكم )5397(.  )2(

األئمة التزموا 
بام خيالف 

الطبع اإلنسان 
وصغرت الدنيا 

ف قلوهبم فاختذوا 
أهم املواقف 
ف وجه الفتن
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ابِريَن يف ِمْثَل َقولِِه )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  َأْوَعَد اهللُ الصَّ

ڄ ڃ ڃ (   ]البقرة:156[، ويف ِمْثِل قوله: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(   ]النحل:127-128[ ، وِمْن ِمْثِل 
]األعراف:199[،     ) چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  قولِِه: 

ايتِّ اْنِعَكاٌس عجيٌب  انِيَِّة يف اجلانِِب الَعَميلِّ الذَّ بَّ وكان هلَِذِه املعاِرِف الرَّ

عىل النُّفوِس والُعقوِل والُقلوِب، َوِهَي َتَرى اخلصَم والَعُدوَّ والظَّالَ 

َراِغٍب يف اإلنصاِف  ُحقوِق اآلخِريَن غرَي  وَيْرَتُع يف  ْلِم،  بِالظُّ َيَتَمتَُّع 

ُة الِفْعِل ِمنُْهم َبْعَد النَِّصيَحِة،  ٍر، وهبَذا َتكوُن َردَّ ِكٍر وال ُمَتَذكِّ وال ُمدَّ

والِقياِم باِم جِيُب واإلعَراِض وَعَدِم امُلَشاَرَكِة للظَّالِ، واالعتزاِل َعْن 

)ڃ چ   : َتَعاىل  لقولِِه  أيضًا  استجابًة  وَمْصَلَحتِِه،  َحَرَكتِِه  َتيَّاِر 

چ (   ]األعراف:199[.

ِذيَن  ُفوَن الَّ اُم وامُلَثقَّ واجلاهُلوَن ِمْن َهَذا النَُّموَذِج ُهُم الُعَلامُء واحلُكَّ

َفِه  اْمَتَلُكوا َنصيبًا ِمَن الِعْلم والقراِر، وَلِكنَُّهم َجِهُلوا عىل الغرِي بِالسَّ

احلنَي  َجاِل الصَّ والَبَطِر وَغْمِط احلَقِّ بعد معِرَفتِِه، فال جزاَء هلم ِمَن الرِّ

- أهِل اهللِ - غرَي اإلعَراِض والتغاُفِل.

للُعَقالِء  امُلنَظَِّمِة  الُقرآنِيَِّة  واآلياِت  ِة  النََّبِويَّ األحاديِث  حقيقَة  إنَّ 

اجلاهلون هبذا 
العلم هم علامء 
وحكام امتلكوا 
نصيبا من العلم 
والقرار وجهلوا 

عىل الغري وغمطوا 
احلق بعد معرفته 
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يِن،  الدِّ أركاِن  ِمْن  ابِِع  الرَّ كِن  الرُّ يف  مموَعٌة  ُكلَِّها  احلياِة  أهداَف 

الِفَتِن  أبواِب  عنَد  خصوصًا  والتَّفسرِي،  احلديِث  ُكُتِب  يف  ومبثوَثٌة 

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� رجاُل  اعتنى  َوَقْد  اَعِة،  السَّ وعالماِت  واملالِحِم 

n وأرضاهم بتحويِل َهِذِه العلوِم والنُّصوِص إىل ُسلوٍك َعَميلٍّ 

الِت امَلَراِحِل. َباِت احلياِة وحتوُّ وأخالٍق يوميٍَّة ُيواِجهوَن هبا َتَقلُّ

اجلميِع  وانِشغاِل  يِن  الدِّ ألركاِن  الَواِعَيِة  َراَسِة  الدِّ انعداِم  ومع 

ِة،  راِت اإلعالميَِّة واالقتصاِديَّ ياِسيَِّة والتطوُّ الِت  السِّ بُِمْخَرَجاِت  التََّحوُّ

إليها  امُلَشاِر  باألسباِب  ِعيِّ  ْ الرشَّ احلَقِّ  رجاِل  ِمْن  الكثرِي  وانسحاِب 

امُلَسيََّسُة  الَبَداِئُل  ؛ جاءِت  َبِويِّ التَّعليِميِّ والرتَّ الَقراِر  َمَواِقِع  َسَلفًا عن 

ِة  َفْتها لأُلمَّ تِي َخلَّ َعاملِيًَّا، وَناَفَسْت َنامِذَج األْبنَِيِة امُلَتنَاِقَضِة امُلَتَعاِرَضِة الَّ

اِخِل. ياِسِّ الدَّ اِع والنَِّزاِع الَقَبيلِّ والسِّ يف َمَراِحِل الصِّ

داِخِل  ِمْن  ِعيِّ  ْ الرشَّ الِت   التََّحوُّ لِِفْقِه  َة  امُلْسَتِجدَّ ِدَراَسَتنا  إنَّ 

الِكَتاِب   - الَعامَليَّنِي  األصَلنِي  ِقَراَءِة  وإعاَدَة  وُنُصوِصها  َياَنِة  الدِّ

ياَسِة  السِّ بأْنَفاِس  وليَس   - ذاهِتا  ِة  النََّبِويَّ األخالِق  بِنََفِس   - نَِّة  والسُّ

 

ِعيِّ َدلياًل ِعْلِميًَّا لِتفسرِي َمَواِقِف  ْ والتَّْسييِس - جيعُل ِمْن هذا الِفْقِه الرشَّ

ِر واْنِدَفاِع أطَراِف اإلفراِط  ���ِط، وأيَضًا َدلِياًل َعَمِليًا لَِتَهوُّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

نيا وَمَصاحِلها الَفانَِيِة. والتَّفِرْيِط يف سبيِل الدُّ

هذا الطرح دليل 
علمي لتفسري 
مواقف األئمة 
ودليل عميل 

عىل هتور طرف 
اإلفراط والتفريط
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وما  الِت   التََّحوُّ فِْقِه  بَِحَقاِئِق  والِعْلِم  اإِلْدَراِك  ِغياِب  وبمقداِر 

يف  امُلنَْدفُِعوَن  وينَدفُِع  ُظْلِمهم،  يف  الظَّاملوَن  يرتدَّى  عليه  يرَتتَُّب 

هيِم، وال عاِصَم الَيوَم ِمْن أمِر  ي يف تعدِّ َياهِتِم، ويستمرُّ أهُل التََّعدِّ حتدِّ

اهللِ إال َمْن َرِحَم.

���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َأْهِل  ُسُلوَك  وَن  ُ ُيَفرسِّ امَلعِرَفِة  أويل  ِمْن  الَعديَد  إنَّ 

الَواِقِع،  مواَجَهِة  عن  واهلروِب  باالهْنَِزاِميَِّة،  الَمِة  السَّ َمنَْهِج  َحََلِة 

املعَرَكِة  ِة وخوِض  الِعزَّ الَقاِئَمِة عىل  ياَنِة  الدِّ ملْفُهوِم  امُلَخالِِف  واجلُْبِن 

َمَع الَباطِِل وأهِلِه)1(.

ِعيَِّة  ْ الرشَّ وُنُصوِصِه  الِت   التََّحوُّ فِْقِه   عىل  األْمَر  نعِرُض  وعنَدَما 

األحكاِم  بإصداِر  امُلْعَجبنَي  ُأوَلِئَك  لدى  امَلْعِريفِّ  الَفَراِغ  َحِقيَقَة  َنَرى 

ِعيِّ اخلَاصِّ بَِمَواِقِف  ْ والَفَتاَوى، وُخُصوصًا يف َدَقاِئِق هذا الِفْقِه الرشَّ

ووُقوِعِهم  األزِمنَِة،  َباِت  وتقلُّ امَلَراِحِل  الِت  حتوُّ َلَدى  ُجوَلِة  الرُّ

 

ـ ولأَلَسِفـ  يف َطَريَفِ اإلفراِط والتَّفِريِط ِمْن حيُث ُرؤَيُتهم االْنِدَفاِعيَُّة 

لألُمور.

الِت   يَقُة عائشُة ر يوَمًا ِمْن األياِم يف َتاِريِخ  التََّحوُّ دِّ  َلَقْد كانِت الصِّ

وقد تقدم تفصيل الكالم عىل انتصار أهل لبنان ص50 ، وعىل إعادة النظر   )1(

يف مسألة كرس السيف ص162 .

الكثريون 
يفرسون هذا 

املنهج باالنزامية 
واهلروب من 
الواقع واجلبن 
املخالف للدين
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ٍة  َتامَّ وبَِقنَاَعٍة   ، ِعيلٍّ لإلماِم  املناِهِض  اجلَيِش  َمَع  بعرِيها  عىل  َتِسرُي 

، وملا َبَلَغْت إىل َموِقٍع ُيْعَرُف بِـ)َماِء احلَْوَأِب(  ِعيٍّ َخاصٍّ واجتهاٍد رَشْ

)َماُء  ُه  إنَّ َفِقيَل:  امَلَكاِن،  َعِن  َحوهلَا  َمْن  َفَسأَلْت  الِكالُب،  َنَبَحْتَها 

حيُث  إىل  أرِجُعوين  أي:  ُردُّون«)1(  »ُردُّون  َفَصاَحْت  احلَْوَأِب(، 

اخلاصِّ  الِت  التََّحوُّ فِْقِه   ِمْن  ِعيِّ  ْ الرشَّ بالنَّصِّ  هلا   َ تَبنيَّ َحْيُث  ُكنُْت، 

َياسِّ يف َهَذا اخلُُروِج  بُِمجَرَياِت األحَداِث والتََّقلُّباِت أنَّ َموِقَفها السِّ

َفْت َحَرَكُة  غرُي مرُشوٍع، وَأنَّ اجتَِهاَدَها َباطٌِل، واْرَتَفَع َصوهُتا، وَتَوقَّ

املهندُسوَن  وَفطَِن  ِه،  ُكلِّ اجليِش  يف   َ يتَغريَّ َأْن  املوِقُف  وكاَد  اجلَْيِش، 

عاِئَشَة  موقَف  أنَّ  احلقيقِة  تيَّاِر  َعْكَس  لألموِر  كوَن  واملحرِّ للَقَضايا 

َقْد َيْقِلُب َمَواِزيَن املعرَكِة ُكلِّها، فجاَء قاِئُد اجليِش بِأرَبِعني حالَِفًا باهللِ 

اهللِ  َقَضاُء  َوَنَفَذ  عاِئَشُة،  َقْتُهم  َفَصدَّ احلَْوَأِب،  ماَء  ليَس  املاَء  هذا  َأنَّ 

َوَقَدُرُه.

يَطاِن َوُوَكالِئِه،  َلَقْد ساَرْت مسرَيُة التَّسييِس للَمْعَرَكِة َوْفَق ُمراِد الشَّ

َمِة  ِعيِّ َقْد َدَفَع االجتهاَد اخلاصَّ وأبَرَز بِالسِّ ْ الِت  الرشَّ بيناَم فِْقُه  التََّحوُّ

يف  ومثُلها  احلاِدَثُة  َهِذِه  وَبِقَيْت  اِحَفِة،  الزَّ املسرَيِة  ُخُطوَرَة  والعالَمِة 

عَرَفْت  َأْن  َبْعَد  والتَّأثرِي،  األَثِر  عظيَمَة  مدَرَسًة  مُتثُِّل  يَقِة  دِّ الصِّ َنْفِس 

)1( أخرجه أحد )2310( وابن حبان )6732(.

موقف يدل عىل 
عمق القراءة 

لفقه التحوالت: 
قصة ماء احلوأب
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أهِل  بَِتْأييِد  إليِه  ساَرْت  ما  ُخُطوَرُة  هلا  وانكَشَفْت  األُموِر،  َحَقاِئَق 

تِي عاَمَلها هبا رجاُل  الَّ امُلَعاَمَلِة  ُف  رَشَ َبَرَز هلا  الَبْغِي واالْنِدَفاِع، كام 

ِع  الِت  َقوِل امُلرشِّ ُر ِمْن ُنصوِص فِْقِه  التََّحوُّ ���ِط َوُهَو َيَتَذكَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
�

األعَظِم ى: »إْن َولِيَت ِمْن أمِرها َشْيَئًا َفاْرفِْق هبا«)1(.

ْفِق الذي َينُصُّ عليِه َرسوُل اهللِ ى لإلماِم َعيلٍّ ُيشرُي إىل  ومفهوُم الرِّ

ِف خالَل املعَرَكِة واحلَْرِب، َوَقْد َفَعل َذلَِك،  وَرِة الَعْقِل يف التَّصُّ رَضُ

ْلِم. ���ِط عن غرِيِهم يف احلَرِب والسِّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� وَهَذا ما َميََّز ِرَجاَل 

يَقِة أماَم اإلماِم  دِّ ِذين َبِقَي يف ُنُفوِسِهم يشٌء ِمْن مواِقِف عاِئَشَة الصِّ فالَّ

ْفِق الذي أوىص بِِه  َعيلٍّ v َذَهَب ِمْن ألِسنَتِهم وأقالِمهم مفهوُم الرِّ

ِء ال ُيْعطِْيِه، َفَكاَنْت  ُم َلْيُسوا ِمن أهِل َهَذا النََّمِط، وَفاِقُد اليشَّ ى ألهنَّ

يَقِة  ر َمَواِقَف املحاَسَبِة والطَّْعِن  دِّ خُمَْرَجاُت َتنَاُوهِلم مَلَواِقِف الصِّ

. ُد ُنُزوهلم إىل َطَرِف التَّفِريِط امُلِسفِّ ْمِز واهلَْمِز، مما ُيَؤكِّ واللَّ

ِة بامَلَكاِن األَوىف، َوَقْد  ْفِق باألُمَّ وكاَن موِقُف اإلماِم احلََسِن ِمَن الرِّ

الَقراِر،  َاِذ  اختِّ َمَواِقِف  أْحَرِج  ويف  َجاَعِة  الشُّ مواِقِفِه  تناُوُل  لنا  َسَبَق 

وهكذا ُيْمِكُن َلنَا َأْن َنَتتبََّع َمَواِقَف َهؤالِء األبطاِل ُدوَن النََّظِر إىل َقِضيَِّة 

الِح، وَحتَّى َمَراِحِل األحَفاِد وأحَفاِد  مِح والسِّ يِف والرُّ األْخِذ بِالسَّ

)1( أخرجه احلاكم )4610(.

انكشف لعائشة 
b خطورة 

األمر، ورشف 
املعاملة من اإلمام 

v عيل

الذين قاموا 
بمحاسبة عائشة 
b وملزها 

ذهب من قلوهبم 
مفهوم الرفق 

الذي أوص به 
النبي m اإلماَم 
علّيًا v إمام 
أهل النط األوسط
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ْن َيْدُخُلوَن   أو مِمَّ
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
ةِي � �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ةِي �ٱ �يمَّ ِ
��فِ��ي وا  األحَفاِد يف َمْن ُسمُّ

ُسوا  ���ِط بالُعُموِم، فاجلميُع ِمْن هَذا النَُّموَذِج أسَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� يف مفهوِم 

ِة، َوِمْن َثمَّ َبَرَزْت  الَمِة، وَوَضُعوا َقَواِعَدُه الِعْلِميََّة يف األُمَّ َمنَْهَج السَّ

املعُروَفُة  اإلسالميِّ  ْهِد  الزُّ َمْدَرَسُة  الَواِعي  امَلنَْهِج  هذا  َثَمَراِت  ِمْن 

ِف النَِّقيِّ امُلْعَتِدِل. بالتصوُّ

الَعَميلُّ  الِعْلِميُّ  الِفكِريُّ  األُْنُموَذُج  ُهَو  املعَتِدُل  النَِّقيُّ  ُف  والتصوُّ

���ِط 
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� اِد  ُروَّ َيِد  عىل  األُوىل  اإلسالِميَِّة  املرَحَلِة  َبْدِء  منُذ  ُس  امُلَؤسَّ

مداِرُس  واإلْسالميِّ  الَعَريبِّ  العامَلنِي  يف  منُهم  َعْت  وتفرَّ ���ِط،  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�

اإلفراِط  َطَريَفِ  ِمْن  فِيها  باِم  َذلَِك   بعَد  َعِة  املتنوِّ ِف  والتََّصوُّ ْهِد  الزُّ

والتَّفِريِط.

الَمِة واالْعتَِداِل باالنطواء  إنَّ اإلفراِط والتَّْفِريِط َينُْبتاِن يف َجوِّ السَّ

طِنَي ِمن َتْغِلْيِب َجانِبِِهْم  يف أهِله، ُثمَّ ما َيْلَبُث بعض امُلْفِرطِنَي أو امُلَفرِّ

وَرِة إىل ااِلْنِفَعاِل والتََّصاُدِم،  ُ َسواَء كاَن الُغُلوَّ أو اجلََفاَء مِمّا ُيَؤدِّي بِالضَّ

اِهِديَن   ِة الزَّ َوَقْد كاَن َأَساُس ُظهوِر َهِذِه املدَرَسِة العاملِيَِّة مواِقُف األِئمَّ

نا َسابَِقًا - َتُدلُّ  نيا َوَزَبانَِيتِها، وكاَنْت َهِذِه امَلَواِقُف - َكام َأرَشْ َعِن الدُّ

اَعِة َوَما َيُكوُن فِيها ِمْن َهَرٍج  عىل ُعْمِق الَقَراَءِة الَواِعَيِة لَِعالَماِت السَّ

وَمَرٍج وحِمَن وفَِتن َتَدُع احلليَم حرَياَنًا، وما َتَرتََّب عىل َهِذِه القراَءِة ِمْن 
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ُق بَِمْسَأَلِة  ا ما َيَتَعلَّ َة، أمَّ َة واألُمَّ ِعيٍَّة حتَفُظ الَفرَد واألُْسَ ُمَعاجلَاٍت رَشْ

اجِلهاِد يف سبيِل اهللِ - ِمْن وجهة َنَظر َهِذِه املدَرَسِة - َفُهَو أمٌر ال ُغَباَر 

ِة، وإنَّام اختَذْت  ِعيًَّا يف حياِة األُمَّ ُرْكنًَا رَشْ املدَرَسُة  ُتَعطِِّل  إذ ل  عليِه، 

و  األطامِع  َشكَل  املتَِّخَذِة  اِخِليَِّة  الدَّ احلروِب  ِمَن  الَمِة  السَّ َموِقَف 

اَعاِت  التَّنَاُفَساِت عىل الَقَراِر واحلَُطاِم، َوِمْن ُحُروِب الثَّاَراِت والصِّ

التَّنَاُفِسيَِّة القاِئَمِة عىل الِعْرِق والطاِئَفيَِّة والَقَبِليَِّة.

امُلَصلِّنَي،  بنَي  اِخيلَّ  الدَّ التََّطاُحَن  املدَرَسِة  َهِذِه  ِرَجاُل  َشِهَد  َوَقْد 

فكاَن الُبدَّ هَلُم ِمِن اختاِذ املوِقِف اإِلجَيايِبِّ املناِسِب، واملوِقُف املنَاِسُب 

يِف وُلُزوِم الَبيِت،  يَفُة ِمْن َكرْسِ السَّ ِ ْت عليِه األحاديُث الرشَّ ُهَو ما َنصَّ

ْلِم وأسبابِِه.  وَعَدِم املشاَرَكِة يف الظُّ

���ِط - ساعَة ِقياِم اجِلَهاِد  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� وليَس بَِبعيٍد أْن تقوَم مدَرَسُة 

النََّظِر  بإَِعاَدة   - امُلْعَترَبِة  وِط  وبالرشُّ اهلل  سبيِل  يف  املوثوِق  ِعيِّ  ْ الرشَّ

سبيِل  يف  اجلهاُد  يكوُن  عنَدما  ًة  وخاصَّ يِف«،  السَّ »َكرْسِ  مسأَلِة  يف 

التِّْحِريِش  َشَجَرِة  ِة، واقتالِع  لأُلمَّ الَمِة  السَّ ُفَرِص  بِنَاِء  ِمْن  ُجْزَءًا  اهللِ 

ِة الوقوُع فيِه، فإنَّ  َنْحُن عليِه وما َسَبَق لأُلمَّ َأَما واحلاُل ما  الَكافَِرِة، 

وُمَعاجلََة  الم،  السَّ وَدَعواِت  االلتزاِم  مواِقَف  ُد  يؤيِّ الِت  التََّحوُّ فِْقِه  

الِفَتِن  مراِحِل  يف  عليها  امَلنُْصوِص  الثََّوابِِت  َداِخِل  من  ْلبيَّاِت  السِّ

مسألة كرس 
السيف يمكن أن 
يعاد فيها النظر 

ساعة قيام اجلهاد 
الرشعي املوثق
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وُفْقَداِن الَقَراِر من غرِي إْجَحاٍف وال إِْسَفاٍف.

َسالمِة  عىل  والَعَمِل  عوِب،  الشُّ ِدَماِء  عىل  امُلَحاَفَظِة  مسَأَلَة  إنَّ 

والتَّنِْمَيِة،  البِنَاِء  يف  هلا  امُلَهيََّئِة  الظُّروِف  ِمَن  واالستفاَدِة  عيِشها، 

ِهَي  واملعامَلِة  التََّعبُِّد  َثَوابِِت  َسالَمِة  مَع  امُلْشرَتَكِة  املصالِِح  وتقاسم 

ِة  كافَّ ���ِط يف  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� مدَرَسِة  ِرَجاِل  لدى  ِة  وِريَّ الضَّ ِت  امُلهامَّ ِمَن 

امَلَراِحِل التارخييَِّة، ومنها مرحلُة اإلماِم احلََسِن بعَد عوَدتِِه ِمَن الِعَراِق 

َمَع أهِل البيِت، وُمْكثِِه تِْسَع َسنَواٍت أو تزيُد وهو َقاِئٌم باحلُُقوِق غرُي 

ِمْن أجِل  الظِّلِّ  متآِمٍر يف  بَِقَراٍر، وال  ُمطالٍِب  لُِسلطاٍن، و ال  ُمنافٍِس 

بعِده  ِمْن  املدَرَسِة  َهِذِه  ِرجاِل  َموِقُف  َذلَِك   ُد  وُيَؤكِّ احلُصوِل عليِه، 

الَمِة ُكلِّها ِجياًل  َموَت، وتأسيُس السَّ َكَمْرَحَلِة اإلماِم امُلَهاِجِر يف َحْضَ

بعَد ِجيٍل، حتَّى امَلْرَحَلَة امَلْعُروَفَة بَِمرَحَلِة الَعْهِد الَقَبيلِّ حيُث استخَدَم 

وِحيَّ يف توسيع ُفَرِص  ���ِط ُنُفوَذُهم الرُّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� آُل الَبيِت وِرَجاُل 

أبواَب  وَفَتُحوا  امُلَتنَاِحَرِة،  والَقَباِئِل  عوِب  الشُّ بنَي  الَمِة  والسَّ األماِن 

وا  وَنرَشُ انتقاٍء،  أو  متييٍز  دوَن   ، ِعيِّ ْ الرشَّ للتعلُِّم  واملساجِد  األربَِطِة 

عَوَة إىل اهللِ يف اخلاصِّ والعامِّ دوَن احلاَجِة للِميَزانِيَّاِت املاليَِّة أو  الدَّ

اليوَم  هبا  َيْزَخُر  تِي  الَّ احلزبيَِّة  االنتامءاِت  أو  احلكوِميَِّة  َصاِت  امُلَخصَّ

ُة يف كثرٍي  ، والزالْت َهِذِه األنفاُس األََبِويَّ متمُعنا العريبُّ واإلسالميُّ

املحافظة عىل 
دماء الشعوب 
واالستفادة من 

الظروف املتوفرة 
للبناء من املهامت 
الضورية للبناء

اإلمام املهاجر 
نموذج للسالمة 
وبناء الشعوب 



164

ُق بِنرَْشِ  ًة فيام يتعلَّ ِمْن بالد الَيَمِن إىل اليوِم ساِئَرًة يف َطِريِقها، وخاصَّ

ا ما َيَتَعلَُّق بامَلَواِقِف األُْخرى َفَقْد انتهى َدوُرها  ْعَوِة والتَّعِليم، وأمَّ الدَّ

بُِدُخوِل الباِلِد إىل َمْرَحَلِة التَّْسييِس احلُُكوميِّ ِخالَل مرَحَلِة التَّطبيِع 

ى باحِلامَيِة الربيطانيَِّة وما َتالها. ملناطِق اجلنوِب آنذاَك فيام كاَن ُيَسمَّ

ًة  َهامَّ مسأَلًة  فيها  امَلَواِقِف  وفِْقُه  الت  التََّحوُّ قضيَُّة  كانت  َلَقْد 

الَعَمُل  واستَمرَّ  الِقَدِم،  ُمنُْذ  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� َمْدَرَسِة  ِرَجاِل  لدى 

َعِة  امُلَتنَوِّ املضايقاِت  بَِرْغِم  َتْبِديٍل  أو  َتْغِيرٍي  ُدوَن  هلا  وااللتزاُم  عليها 

ِذين ُيْقَتَدى  جاِل الَّ َدِة ، ذلَِك لُِوجوِد الرِّ غوطاِت املرحليَِّة امُلَتَعدِّ والضُّ

يوِخ احلاملنِي  ِذين هُيَتَدى هِبَْدهيِم وُيْرَجُع إليهم، والشُّ ة الَّ هبم، واألِئمَّ

ِسَّ الِوَراَثِة . 

َوَهَكَذا  َأبِْيِه  َعْن  ى  َيَتَلقَّ وَأْجَداِد  أٌب  ِكَراٍم  آَبا   ِمْن  َفَياَلَك 
 

ُط األََبِويُّ يف غالِِب امُلنَْتِسبنَي  ْ ويف مرحلتِنَا األخرَيِة  اهَتزَّ هذا الرشَّ

والثََّقافِيَِّة  ياِسيَِّة  السِّ الِت   التََّحوُّ ِمَن   َجرى  َقْد  ملا  املدَرَسِة  َهِذِه  إىل 

يف  َبالٌِغ  َأَثٌر  االهتزاِز  هلذا  وكاَن  والتعليميَِّة،  ِة  والرتبويَّ واإلعالميَِّة 

ِة والثََّقافِيَِّة. ْعِويَّ ِة ومكانتِها الدَّ موِقِع املدرَسِة األََبِويَّ

وعالَقتِنا  ِة  األََبِويَّ َمنَْهِجيَّتِنا  يف  اخلطرِي  اخلََلِل  هذا  معاجلَِة  وألجِل 

اإلعاَدِة   فِْكَرُة  َبَرَزْت  التَّارخييَِّة  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� بَِمَداِرِس  ِعيَِّة  ْ الرشَّ

منهجيتنا األبوية 
تعرضت خللل 
خطري، والبد 

من معاجلته
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ابِِع ِمْن  كِن الرَّ عًا بالرُّ الِت ، وربطِِه رَشْ ِة لِِدَراَسِة فِْقِه  التََّحوُّ وريَّ الضَّ

اِغَبِة يف فهِم َحَقاِئِق االلتزاِم  يِن، ورشِح َثَوابِتِِه لألجياِل الرَّ أركاِن  الدِّ

لوِك الذي حاَفَظ  ِف السُّ َباِت، وإبراِز رَشَ ِة َمَراِحِل التََّقلُّ َياَنِة يف كافَّ بِالدِّ

ُة اهلداُة حيُثام كاُنوا وَنَزُلوا. عليه األِئمَّ

امُلَباَرَكِة  ودعوٌة صاِدَقٌة ملن َرِغَب ِمْن  أحفاِد وأتباِع َهِذِه املدَرَسِة 

َمْدَرَستِهم  داِخِل  ِمْن  َحِقيَقَة حاهِلم  ويْقَرَأ  فيِه  َبَرَكَة أسالفِِه  َينَاَل  أن 

َمَع َكامِل اإلنصاِف واالْنتَِصاِف، فَلَعلَّ وَعَسى أْن يكوَن َذلَِك  سَبَبًا 

الُغُيوِب،  عاّلَِم  إىل  جوِع  الرُّ وُحْسِن  والُقُلوِب  األحواِل  إهناِض  يف 

ِة  َف األُُبوَّ تِي َحِفظوا هبا رَشَ َلِف وَمَواِقِفهم الَّ ِب َمَع السَّ وُحْسِن التََّأدُّ

ِة ِمْن غرِي إفراٍط وال َتْفِريٍط. وَدْعَوَة النُُّبوَّ

لذا فهذه دعوة 
صادقة ملن رغب 

من أتباع هذه 
املدرسة املباركة.. 

وعسى ولعل..
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بَِويَّة واملواقُِف املأُخوَذُة عليها
َ
الَمنَاِهُج ال

ِة عىل مدى مخسنَي َعاَمًا  َفاِت امَلْرَحَلِة امُلعاِصَ عندما َنُعوُد إىل مؤلَّ

ملعتقداِت ومواِقِف  التَّحليِل  ًا خطريًا يف أسلوِب  تغريُّ َنِجُد  تزيُد  أو 

ِة املعروَفِة بِاْسِم  ة التقليديَّ وعاداِت وَتَقالِيِد وعالَقاِت املداِرِس األََبِويَّ

وفِيَِّة وامَلْذَهبِيَِّة وآِل الَبْيِت، وعنَدما َيتَِّسُع امَلْرُء يف امُلالَحَقِة وامُلَتاَبَعِة  الصُّ

كيَز  الرتَّ جَيُِد  ُمَعيَّنٍَة،  بَِمْدَرَسٍة  الَعالَقِة  َذاِت  وامَلنَابِِر  األْجِهَزِة  لَِبْعِض 

لْمِز لُِيْصبَِح َظاِهَرَة املرحَلِة وعىل  امُلَبارِشَ يف االْنتِقاِد والنَّْبِز واهلَْمِز والَّ

األطفاِل  أْلِسنَِة  َعىَل  األحاينِي  بعِض  يف  ويكوُن  َبْل  اجلميِع،  أْلِسنَِة 

والتَّْضليِل  ْيِك  بِالتَّرْشِ النَّْبَز  َيَتنَاَوُل  لُّ  َفالكُّ والنَِّساِء،  الَبَداَوِة  َوَجَهَلِة 

وُشُموِل البِْدَعِة لُِكلِّ ما َيُمتُّ إىل الَقِديم بِِصَلٍة.

َقرَيٍة  كل  يف  ُمْسَتْفِحاًل  املتتالَِيِة  نَواِت  السَّ ُمروِر  َمَع  األَْمُر  وَصاَر 

، بل  وَمِدينٍَة وَناِحَيٍة، وعىل غرِي َضابٍِط َدَعِويٍّ أو َترَبِويٍّ أو َتْعِليِميٍّ

صاَر األمُر أشَبَه ما يكوُن بِالنََّظِر إىل املعلوِل بَِصِف النََّظِر َعن َحِقيَقِة 

َعْدوى  النَّاُس  َعَرَف  باآلخِريَن َسواًء  َأْن ال يَتكَّ  جَيُِب  الذي  تِِه  ِعلَّ

ِة أم ل َيْعِرُفوها. الِعلَّ
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َة بُِأُسِسها الثَّالَثِة  ونحُن ُهنَا يف كتابِنا هذا قد أعَطينا امَلْدَرَسَة األََبِويَّ

عرَب  ِة  األُمَّ حياِة  من  ًا  َهامَّ َموِقعًا  الَبيِت(  وآِل  وفيَِّة  والصُّ )املذهبيَِّة 
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ِة  نَِديِّ والِعْلِميِّ والتَّاِرخييِّ بِاألُُصوِل األوىل يف َحَياِة األُمَّ َتَسْلُسِلها السَّ

وِقيََّة ُهَو ِمن  ِة الذَّ اإلسالميَِّة، َفَهْل يعني َهَذا أنَّ تناُوَلنا املدرَسَة األََبِويَّ

ْلبِيَّاِت  السَّ يف  َننُْظَر  َأْن  دوَن  ايتِّ  الذَّ واالنتامِء  َدِة  املجرَّ العاطَِفِة  باِب 

هَبِذِه  امُلْرَتبَِطَة  الِعْلِميََّة  وِدَراَسَتنا  األوىل  تربَِيَتنا  َأنَّ  َأْم  واجلُنُوَحاِت، 

امَلَثُل  قاَل  ِمْثَلام  ؤَيَة  الرُّ وَعتََّمْت  الَبَصَ  َعَلْينَا  أعَمْت  قد  املدَرَسِة 

«  أم غرُي َذلَِك؟ َء ُيْعِمي وُيِصمُّ : »ُحبَُّك اليشَّ الَعَريبُّ

واإلجابُة عىل َهِذِه التََّساُؤالِت ُيِعيُدنا إىل َجْذِر امَلْسَأَلِة وأساِسها، 

تاريِخ   عرَب  ِعيََّة  ْ الرشَّ وِدَياَنَتُه  اإلسالَم  َأنَّ  املسأَلِة  َهِذِه  ملِْثِل  واجلذُر 

الِت  قد ُخِدَم ِخْدَمًة ِعْلِميًَّة ُكرَبى عىل أساِس االعتناِء الواعي  التََّحوُّ

يِن الثَّالَثِة: )اإلسالِم، اإليامِن، واإلحساِن( واجتهاداٍت  بِأرَكاِن الدِّ

وفهوٍم وأصوٍل وتفريعاٍت وإفراطاٍت وتفريطاٍت، واختلَف ُعَلامُء 

للنُّصوِص  وتعليالهتِم  ُفُهوِمهم  يف  الَبيِت  وآِل  وفِيَِّة  والصُّ امَلْذهبِيَِّة 

واألصوِل، وَتَراَكم يف الواِقِع الَعَريبِّ واإلسالميِّ فوَق املذاهِب امُلَشاِر 

هل أعمى انتامؤنا 
للصوفية علينا 

البصرية عن 
سلبياهتا

وجنوحاهتا ؟
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إليها مذاهُب ُأْخرى ذاُت مفاهيَم أخرى َجنََحْت إىل َطَريَفِ اإلفراِط 

الِقراَءُة  وصارِت  يقولوَن،  كام  بالنَّابِِل  احلابُِل  واختلَط  والتَّفِريِط، 

وَظاِهَرٍة،  َحاَلٍة  َتَشاُؤٍم وتعليِل  ِقَراَءَة  امُلْصلحنَي  بعِض  لدى  للواقِع 

دوَن التَّمِحيِص يف َقَضايا األسباِب وامُلَسبِّباِت، بل صاَر بعُض أهِل 

حيِح ُيصِدُر  ياَنِة عىل وجِهها الصَّ اغبنَي يف إعاَدِة االلتزاِم بالدِّ الِعْلِم الرَّ

األَحكاَم تِْلَو األحكاِم عىل َما َيَراُه سلبيًا دوَن َأْن ُيَكلَِّف َنْفَسُه َعنَاَء 

التَّْصِحيِح والتَّْصِويِب واْخرتاِق َمَواِقِع الِعلَِّة الكتشاِف َموِقِع اخلََطأِ، 

وَمْعِرَفِة ُبؤَرِة الَفَساِد واإلْفَساِد وأسباهبا.

ِمَن  َنُموَذَجنِي  َضِحيََّة  ِل  امُلَتَحوِّ واِقِعهم  يف  املسلموَن  وَوَقَع 

امُلْصِلحنَي: 

* ُمْصِلٍح ينظُر إىل احلََياِة ِمْن حيُث ُهَو، وال يعطي اآلخريَن ممَّْن 

َينَْهُجون امَلنَْهَج امُلَخالَِف لُه َموِقعًا ِمَن اإلْصالِح واإلَعاَدِة.

* وُمصِلٌح َينَْطِلُق يف سرِيِه الِعْلِميِّ والَعَميلِّ َوْفَق َبرَناَمٍج ِسَياِسٍّ 

قاِدر عىل  باِل َشكٍّ غرُي  َفُهو  فِيِه،  ِحياَد  بديَل عنُْه وال  ُمَسيٍَّس ال  أو 

َوَلو  َبْرَناِمِه  َثَقاَفِة  بإَِشاَعِة  وُمْلَزٌم  التَّسييِس،  َهذا  َداِئَرِة  ِمْن  اخلُروِج 

ى يف الَعالَقاِت  ُعوِب، وحتَت َهِذين النَُّموَذَجنِي َسَ عىل ِحَساِب الشُّ

اإِلْشَكاُل تِْلَو اإلْشَكاِل ُمنُْذ الُعُهوِد األوىل حتَّى جاَء َعْهُد الُغَثاِئيَِّة.

نموذجان من 
املصلحني 

كان اإلسالم 
ضحية هلام
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ُه َرُسوُل اهللِ ى واْعَتنَى بَِتْحِدْيِد خُمَرَجاتِِه  وعهُد الُغَثاِئيَِّة عهٌد َسامَّ

ِمَن  النَُّموَذَجنِي  ولكنَّ  وِرَجالِِه،  وُحاتِِه  ُدعاتِِه  اِت  ُهُويَّ وإْيَضاِح 

ِكي أو  امُلْصِلِحنَي امُلَشاِر إليِهم ال يعِرُفون َشْيئًا َعِن امَلَراِحِل وال َعْن حُمرِّ

َباِت وامُلنَْتَجاِت  ناقيِض َثَوابِتِها، وإنَّام َيْقَتِصُ َنَظُرهم عىل تسويِق امُلَعلَّ

ِمَن  والَوْضِعيِّ  ِعيِّ  ْ الرشَّ َعَمِلهم  َعاِئَداِت  وَيْسَتِلُموَن  وامُلْخَرَجاِت، 

ِيَلِة. ْسِميَِّة، وحتَّى الَيوِم واللَّ ْسِميَِّة وِشْبِه الرَّ اجِلَهاِت الرَّ

حلُّها  األمِر  َفهِم  عنَد  أيضًا  وُهنَا   ، وأسباهُبا  امُلْشِكَلِة  أصُل  وُهنَا 

احلُْكم،  ُأَمنَاُء  ُثمَّ  الِعْلِم  ُأَمنَاُء  األمِر  هِبَذا  امَلْعنِيِّنَي  ُل  وأوَّ وعالِجُها، 

ُر الِعَباَرَة: ُأَمنَاُء الِعْلِم وُأَمنَاُء احلُْكِم، لَِيْفَهَم الَقاِرُئ َما أعنِْيِه ِمْن  وُأَكرِّ

الِت امَلَراِحِل يف  نَا َسنََضُع الِعْلَم واحلُْكَم ِخالَل حتوُّ َلْفَظِة األَُمنَاِء، ألنَّ

اِع  امُلْفَتَعِل بنَي أتباِع  َض جلُْزِئيَّاِت الصِّ ميَزاِن التَّْمِحيِص، َوَلْن َنَتَعرَّ

اَع هو الَوُقوُد  ِة، ألنَّ هذا الصِّ َبِويَّ ِة وأْتَباِع املدَرَسِة الرِّ امَلْدَرَسِة األََبِويَّ

بنَي  ِعّية  ْ الرشَّ العالَقِة  تركيَب  بُِمَتنَاِقَضاتِِه  النَّاِسُف  يناميُت  والدِّ

ل وأسباَب املغاَلَبِة  ِة وَرْأَس التََّحوُّ عوِب، وإنَّام َسنََتنَاَوُل َمواِقَع الِعلَّ الشُّ

يف الواقع امَلْعُلول، وَسنُِديُن بَِمواِقِع ِدَراَستِنا الَواِعَيِة من خالِل ِقَراَءِة 

ِة األخالِق  ٍد ى ومادَّ ُلَغِة اإلسالِم الَعامليَِّة كتاِب اهللِ وُسنَِّة َنبِيِِّه حممَّ

ِذين  بنَِي الَّ يطاِن املدرَّ ِة عباِقَرَة التَّسييِس والتَّْدنِيِس وُوَكالَء الشَّ النََّبِويَّ

وهذان النموذجان 
ال يعرفان 

شيئا عن عهد 
الغثائية: خاتة 
ترسبات التاريخ

لن نتعرض 
لتفاصيل الصاع 
بل موطن العلة 
ورأس التحول
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َياَنِة  ِة فأعاُدوا َهنَْدَسَة الدِّ َوَصَلْت أيِدهيم وعقوهلُم إىل َموِقِع َقَراِر األُمَّ

َعاِر  الشِّ َأَساِس  عىل  امَلْغُلوِب  العالِ  يف  امُلَصلِّنَي  وَعالَقَة  ِن  والتََّديُّ

وأسباُب  العامليُّ  عاُر  الشِّ هذا  فكاَن  َتُسْد(،  ْق  )َفرِّ ْيَطاِن  للشَّ الَعامليِّ 

عوِب  اعاِت والنِّزاَعاِت بنَي الشُّ تنِفيِذِه يف العالِ عاماًل أساسيًَّا للصِّ

أو  إسالميًَّة  واجلَْمِعيَّاِت،  واجلَاَمعاِت  وامَلَذاِهِب  واألْنظَِمِة  َوِل  والدُّ

يطاِن للَجِميِع. غرَي إسالميٍَّة باعتباِر َعَداَوِة الشَّ

عن  َبِعيَدًا  واإلْدَراِك  الَوْعِي  بَِكامِل  لألموِر  حتِليَلنا  َنَضُع  نَا  إنَّ

َلْيَس  ُهنَا  الطُّموَحاِت والَعَواطِِف وامُلَجاَمالِت، والوعُي واإلدراُك 

َلِفيَِّة  السَّ َفاِت  بُِمَؤلَّ االْشتغاُل  وال  خمَرَجاتِِه  وال  الَواِقِع  ِقَراَءِة  َثَمَرَة 

الَعْكُس،  وال  يَعِة  الشِّ ِضدَّ  نَِّة  السُّ وال  العكُس  وال  وفِيَِّة  الصُّ ِضدَّ 

املجموعاِت  بنَي  ياسِّ  السِّ اِع  الصِّ أيضًا بمخَرَجاِت  وال االشتغاُل 

باِم  وال  َلُه،  وامُلَعاِرِض  للَقَراِر  احلَاِمِل  َبنَي  الَقَراِر  َكَراسَّ  امُلَتنَاِزَعِة 

ًا ُصُحُف املرَحَلِة وَوَساِئُلها اإلعالميَُّة، وال َحتَّى  ُرُه يوميًَّا وَشهِريَّ حترِّ

الثَّالَثِة  امَلَساِجِد  َمنَابِِر  ِمْن  األََفاِضِل  الُعَلامِء  أصواِت  ِمْن  َتْلَجَل  بام 

واألرَبَعِة واخلَْمَسِة واألْلِف واملِاَئِة أْلٍف، فَهِذِه يف غالبِيَّتِها خمَرَجاُت 

ِحيَّاُت  ِل وَثَمَرُة التَّْسِييِس إال َمْن َرِحَم اهللُ، ويدُخُل فيها َمرْسَ التََّحوُّ

والَقَبِليَِّة  والِعْرِقيَِّة  الطائفيَِّة  وُحروِب  والعامليَِّة،  اإلْقِليِميَِّة  احلُُروِب 

وعينا للواقع 
ليس من قراءته 
أو بالردود بني 

الصوفية والسلفية 
وال بجعجات 

الصحف ومنابر 
املساجد.. فهذه 
كلها من إفرازاته 
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واحلُُشوداُت  تارخييًَّا،  الَِفِة  السَّ احلُُشوداِت  ِمَن  وغرِيها  والثَّاَراِت 

إلنجاِح  استمراٌر  يليها  وَما  ِة  امُلعاِصَ ملراحِلنَا  َزُة  امُلجهَّ اجلَِديَدُة 

يطاِن الَعامليِّ يف اإلنسانيَِّة مجعاَء. مرُشوِع الشَّ

نَِّة بِِلَساِن  إنَّ كامَل الَوْعِي واإلْدَراِك ُهنَا ُهَو ِقَراَءٌة َجِديَدٌة للُقْرآِن والسُّ

ِة املحفوِظ بِِحْفِظ اهللِ ِمْن غرِي إِْفَراٍط وال  ِف َتَسْلُسِل األُُبوَّ ِة، ورَشَ النُُّبوَّ

تفِريٍط وال ُجنُوٍح وال إِْفٍك وال اْستِْحَضاراٍت وال اْستِْخداماٍت وال 

طِلَّْسامٍت وال ِسْحٍر وال َتْضليٍل وال كرِبياٍء والُعْجٍب.

ِة  ِعيَِّة امُلنَْزَلِة ِمن عنِد اهللِ لِِعالِج األُمَّ ْ ِة الرشَّ ا القراَءُة الواِعَيُة للامدَّ إهنَّ

يف عِصها األخرِي، القراَءِة اجلِديَرِة بقولِِه َتَعاىل عن كتابِِه: )ڇ ڇ 

ڀ  ڀ  )ڀ  وقولِِه:  ]األنعام:38[،     ) ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ (   ]مريم:97[.

ولساهُنا  ِة،  النُُّبوَّ بِِلَساِن  يَفنِي  ِ الرشَّ لألصلنِي  القراَءَة  َهِذِه  إنَّ 

ژ  )ڈ  ُسوَرِة  يف  َعَظَمُتها  َرُة  امُلَقرَّ الُعْظمى  ُة  ِديَّ امُلَحمَّ األخالُق 

ڳ  ڳ  ڳ  گگگ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ   ژ 

ة  النََّبِويَّ األخالُق  َهِذِه  ]القلم:4-1[،  ں(    ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 

َياَنِة األخرَيِة يف العالِ وَلْيَسْت خصوصيًة لَِرُسوِل  الَعظِيَمُة مدَرَسُة الدِّ

 ، ِّ ا امليزاُن األعَظُم، َوُهَو الَفيَصُل احلَقُّ بنَي اخلرِي والرشَّ اهللِ ى َفَقْط، إهنَّ

وعينا للواقع هو 
قراءة جديدة 

للقرآن والسنة 
بلسان النبوة: 

األخالق املحمدية
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الَكْشِف  ُة  مادَّ أيضًا  َوِهَي  والَكِذِب،  دِق  والصِّ والباطِِل،  واحلقِّ 

، ومموعاِت الَعَمِل  ِعيِّ ملجموعاِت الَعَمِل اإلسالميِّ اأَلَبِويِّ الرشَّْ

الالِت  ، وهبا َتنَْقِشُع َسَحاِئُب اجلََهاالِت والضَّ االستِْسالميِّ األََنِويِّ

ا  ِة العباداِت وصاحِلي امُلْسِلمنَي وامُلْسِلامِت، إهنَّ والتَُّهِم اجلَاِئَرِة عىل ُأمَّ

ِقَراَءٌة ُتِعيد االْعتِباَر لِلُمسِلِم وامُلْسِلَمِة، وَتْدَمُغ اإلْفَك الكاِذَب َوَمْن 

ِة، َوَمْن َيْعَمُل لَِتْلِوْيِث آِل  ِة التَّوِحيِد وتوحيِد األُمَّ َيْعَمُل إللصاِقِه بُِأمَّ

َدوِرِهُم  َعْن  ���ِط وإقصاِئِهم  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� البيِت وإغفالِِه موِقَعُهم من 

ِفينَِة امُلنَْدفَِعِة يف ُطوَفاِن امُلنَاَفساِت. ِة السَّ َياِديِّ يف تسيرِي َدفَّ الرِّ

َواِت أو ِمْن  َبِقيَِّة والذَّ إنَّ النَّاظِريَن آلِل الَبيِت ِمْن َنْظَرِة الِعْرِق والطَّ

الِت  وُمَشاَرَكِة الَبْعِض ِمنُْهم يف َهِذِه امُلنَْطَلَقاِت امُلَسيََّسِة  َنْظَرِة  التََّحوُّ

َيْشَهُدوا  أْن  يستطيعوَن  ال  م  ألهنَّ اإلبليِسيََّة،  ؤَيَة  الرُّ ُيِعيُدوَن  إنَّام 

اخلرِي  إىل  ومناِهِجهم  مدارِسِهم  يف  ِعيِّ  ْ الرشَّ ِه  التََّوجُّ خصوصيََّة 

والَعْكُس  اخلرِي  أهُل  ُهْم   ِّ الرشَّ أهَل  وأنَّ  ًا،  رَشَّ اخلرَي  فرَيوَن  وأهِلِه، 

َكَذلَِك.

َوإِْن  يطاِن  الشَّ أولياِء  عىل  متامًا  غائٌب  ِعيِّ  ْ الرشَّ الَفْهِم  هذا  ومثُل 

ياَنِة،  يطاُن ُمسَتْثِمٌر َسْلبِيٌّ للدِّ كاُنوا يف املحاريِب أو فوَق املنابِِر، فالشَّ

اإلنساِن  إحراِج  يف  َوَساِئِلِه  ُل  َأوَّ كانْت  بل  هبا،  ناِجٌح  ٌك  ومتحرِّ

األخالق 
املحمدية: املعادل 
الثالث للكتاب 
والسنة هي مادة 
الكشف للكذب 

الرشعي الذي 
تارسه كافة 

جمموعات العمل 
حتى األبوي منها
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، وهي أفضُل وَساِئِله  كنى يف العالِ األَبِديِّ ِف السُّ وإخراِجِه ِمْن رَشِ

األََبِويِّ  امَلنَْهَج  ِف  رَشَ ِمْن  اإلنساِن وإخراِجِه  الُعُصوِر إلْحَراِج  عرَب 

التَّْفِرَقِة  عىل  القائِم   ، الَوْضِعيِّ األََنِويِّ  امَلنَْهِج  مرشوِع  إىل  ِعيِّ  ْ الرشَّ

بُِّص واالحتناِك وُسوِء الظَّنِّ وتشويِه احلََقاِئِق  واإِلْفِك واحِليَلِة والرتَّ

ِّ واملوُت من أجِلِه، ول َيُكِن اإلنساُن املتلبُِّس هَبِذِه  وامُلَداَفَعِة َعن الرشَّ

اِت َقِريَن النََّزواِت َشْيَطانًا يف صوَرِة إِْنساٍن،  النقاِئِض إال َضِعيَف الذَّ

وإبليسًا خملوقًا ، وظاملًا يف ُصوَرِة حاِكٍم أو عال.

الَغْفَلِة  ُشُموَل  أثَبَت  َقْد  َياَنِة  الدِّ ُأُصوِل  َمْن  ابَِع  الرَّ األصَل  إنَّ 

الَوْحِي  عِص  يف  ُوُجوَدها  أثَبَت  كام  َلِة،  امُلَتَحوِّ امَلَراِحِل  يف  والَعامَيِة 

وأثَبَت  واإلرَجاِف،  والُكْفِر  النَِّفاِق  مُموَعاِت  لدى  َساَلِة  والرِّ

ُقْدَرِة خمرَجاهتا  إىل  لوِك، وأشاَر  الَعْقِل والَوعِي والسُّ ُخُطوَرهتا عىل 

يطاِن  عوِب خِلْدَمِة الشَّ ِة عىل َقْلِب َحَقاِئِق األُموِر واستثامِر الشُّ الِفْكِريَّ

وما  النَّظِرِي،  ُمنَْقطَِعِة  ٍة  َوُقوَّ وبَِصالَبٍة  الَكافَِرِة  الَفاِجَرِة  وَمَشاِريِعِه 

وِط إلبراِز احلَقِّ إىل  ُ كانْت حياُتُه ى إال َساَحَة َمْعَرَكٍة مَتِمَعِة الرشُّ

اَعِة، وُقْلنَا : إىل قيام الساَعِة وليَس إىل َوَفاِة َرُسوِل اهللِ ى  قياِم السَّ

ى  بيَّنها  ا معَرَكٌة واِحَدٌة يف مرَحَلٍة واِحَدٍة،  الوحي، ألهنَّ وانقطاِع 

الركن الرابع: 
عالمات الساعة 
قد أثبت شمول 
الغفلة ف كافة 
مراحل التاريخ

حياة النبي 
ى هي ساحة 

معركة تتد حتى 
قيام الساعة
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اَعُة َكَهاَتنِي« )1( ، وألجِل َأْن َيُكوَن مَلَواِقِفِه يف   بقولِِه: »ُبِعْثُت َأَنا والسَّ

الَعاملِيَِّة  ِعيَِّة ومسُؤولِيَّتِها  ْ َبْعَثتِِه الرشَّ ى  إىل  نبََّه  الِت ُحُضوٌر  التََّحوُّ

قواِعِدَها  َتثبِيِت  يف  ِمنْها  ُجْزٌء  املسُؤولِيََّة  َهِذِه  وأنَّ  اَعِة،  السَّ ِقَياِم  إىل 

بالِعْصَمِة  َمْدُعومًا  اإلْنَسانِيَِّة  احلََياِة  يف  َذاتِيًَّا  ى  ُوُجوِدِه  عىل  َمْبنِيٌّ 

تِي َهيََّأَها  ا ما َبْعَد َذلَِك  َفَتِسرُي األُموُر َوْفَق الَقَواِعِد الَّ والَوْحِي، وَأمَّ

َها،  ُكلِّ امُلَعاَرَضِة  لبِياِت  َجاِل والنُّصوِص واآلَداِب ُمضاَرَعًة للسَّ بِالرِّ

تِي  الَّ األوىل  املدَرَسُة  تِْلَك  ِهَي  اليوَم  والنّصاَرى  الَيُهوِد  َفَمْدَرَسُة 

عاَصْت ُبزوَغ فجِر اإلسالِم وتآَمَرْت عليه ول هُتَاِدْن ول تاِمْل ، بل 

اخرَتَقْت ُصفوَف األتباِع يف امَلِدينَِة وَعِمَلْت عىل إِْذَكاِء ناِر اجلاهِليَِّة 

ًا وِعْلِميًَّا وُروِحيًَّا. والِعْرِقيَِّة والَقَبِليَِّة وَدَعَمْتها ماِديَّ

املدينَِة  إىل  ى  وصولِِه  منُذ  َخْت  ترسَّ كَذلَِك   النَِّفاِق  ومدَرَسُة 

وبَرَزْت ُمَعاِدالً َخطِريًا َداِخَل َسْقِف امَلْسِجِد احلََراِم وَداِخَل ُجيوِش 

وِط  رُشُ وإَِقاَمِة  ياِم  والصِّ الِة  الصَّ َعِن  َتَتَخلَّْف  ول  اإلْسالِم،  َمَعاِرِك 

َعَصا  َتُشقَّ  َأْن  وحاولْت  األَْحَكاِم،  َظاِهر  واْلتَِزاِم  الَعَمِليَِّة  ِع  الرشَّ

عىل  وَعِمَلْت  َتُسْد(  ْق  )َفرِّ يَطاِن  الشَّ بِِسَياَسِة  الَقَراَر  وَتْشُطر  الطَّاَعة 

َتَعاىل  ِعنَاَيُة اهللِ  َتنَْجَح لوال  َأْن  ار، وكاَدْت  َمْسِجِد الضِّ ببِنَاِء  َذلَِك  

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )4995( ومسلم يف صحيحه )2040(.
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ونزوُل اآلياِت الَكِريامِت اآلِمَرِة هبْدِم امَلْسِجِد.

ْق للَمْدَرَسِة يف عهِد الوحِي وِعْصَمِة َصاِحِب  ولكنَّ الذي ل َيَتَحقَّ

َق بَِيِقنٍي فيام بعَد َذلَِك، وَلبَِسْت تِْلَك الُقوى لَِباَس  ساَلِة ى قد حَتقَّ الرِّ

يطاِن يف لباِس اإلسالم وشخوِص  َق َبْرَناَمُج الشَّ اإلسالِم ذاتِِه لَِيَتَحقَّ

ُر الَوِسيَلَة. ممثِِّلْيِه، فالَغاَيُة ُترَبِّ

نا َنَتنَاَوُل َقَضايا َخطِرَيًة ِمن ُكلِّ ِجَهاهتا، ولكنَّا ال َنْرَغُب يف احِليَلِة  إنَّ

عوُب خمدوَعٌة، وامَلَداِرُس اإلسالميَُّة  اخِلَياَنِة، فالشُّ الَكِذِب وال  وال 

مُموَعٌة،  والَفاِعَلُة  َرُة  امُلَؤثِّ اإلْبِليِسيَُّة  والُقوى  َمْوُجوَعٌة،  ُة  األََبِويَّ

ْمِت  وَلْسنَا ُفَقَراَء َعِن احلَقِّ َبْل َنْحُن مغيَّبوَن َعنُْه، وال ماَل َأْلَبتََّة للصَّ

َوَلنَا  هلم  َنرجو  ِذين  والَّ ُيتََّبَع،  أْن  أحقُّ  فاحلقُّ  احلََقاِئِق،  ُظهوِر  بعَد 

ِمنَّا  ُكُثر  َقوٌم  َوُهْم  هبِم،  ُر  امُلَغرَّ امَلْخُدوُعوَن  ُهُم  احلَقِّ  َباَع  واتِّ اهِلَداَيَة 

َباِع وإنَّام َنْبُسُط  ا غرُيُهم فال َنْطَمُع يف إلزاِم َأَحٍد باالتِّ َوِمْن غرِيَنا، وَأمَّ

ُرُه باهللِ وآياتِِه َفَلَعلَّ َوَعَسى... له احلقيَقَة وُنَذكِّ

 ُ وُيَفرسِّ مغلوطًة  األُموَر  َيْفَهُم  َمْن  اإلْيَضاِح  َهَذا  وَبْعَد  وهناَك 

ذاِت  يف  اِئَرِة  الدَّ وأفكاِرِه  هاتِِه  توجُّ َمَع  يتالَءُم  َتْفسريًا  الِعباراِت 

وَرَة  الصُّ َص  ويَتَقمَّ الِفْكَرَة  لَِيْسَتثِمَر  منُه  َقِريبًا  أو  املسيَِّس  الَفَلِك 

وَهَذا  يطاِن،  للشَّ الَعامليِّ  امَلرُشوِع  ِضْمَن  اجلَِديَدَة  ؤَيَة  الرُّ ويوظَِّف 

الشعوب كلها 
خمدوعة.. 
واملدارس 
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ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ  وُمنَْتَظر  ٌع  ُمَتَوقَّ َأْمٌر 
 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ   ۅ 
ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(   ]القمر:5[.

َنْفِسِه ويف عالَقَتِه  الَمَة يف  السَّ َيْرَغُب  َمْن  ُهنَا غرَي  ونحُن ال نعني 

َقْد َسَبَقِت  امُلْعَتِدِل كام  الَواِعي  البِنَاِء  ِمَن  ِعيَِّة بغرِيِه عىل أساٍس  ْ الرشَّ

ال  التَّحِريِش  يف  اِغبنَي  الرَّ ألنَّ  َذاَك  ابَِقِة،  السَّ الُفُصوِل  يف  اإلشاَرُة 

بَِترِبَئِة  َأْنُفَسهم  أشَغُلوا  وإنام   ، ِعيِّ ْ الرشَّ امُلنَْطَلِق  هذا  ِمْن  َينَْطِلقون 

بالتَّكِفري  األحكاِم  إصَداِر  عىل  واإلصاِر  غرِيهم  وإحراِج  َأْنُفِسهم 

والتَّرشيِك والتَّبِديع ِحينًا للَمْجُموِع وِحينًا لألفراِد.

أو اجلامعِة  الفرِد  ِداللٌة عىل إصاِر  إال  ليَس  والتَّكفرُي  والتَّرشيُك 

َر  ِل مسُؤوليَّاِت احلُكِم وَقبوِل َتبَِعاتِِه ِعنَد اهللِ َعزَّ َوَجلَّ ملا َتَقرَّ عىل حتمُّ

ُع اإلحراَج عىل  ليِل امَلوُهوِم، فأحرَج َنْفَسُه ُثمَّ َصاَر ُيوزِّ لديِه ِمْن الدَّ

ِة، وِمْثُل َهِذِه الظَّاِهَرِة ليسْت جديدًة يف ُسوِق امَلَواَجَهِة بنَي احلَقِّ  األُمَّ

والَباطِِل، وإنَّام ِهَي قديَمٌة ِقَدَم اإلسالِم ذاتِِه، وإنَّام َبِقَي اليوَم بعُض 

َثَمَراهِتا وآثاِرها وامتداداهِتا.

ومنها إصاُر العديِد ِمْن ُعلامِء ومهنِدس َهِذِه الِفئاِت عىل الفصِل 

الَيِة مدَرَسِة اإلفراِط  بنَي اإلسالِم وبنَي أتباِعِه َمَع االعرتاِف التَّامِّ بَِفعَّ

الذين يكّفرون أو 
يرّشكون أحرجوا 
أنفسهم ووزعوه 

هذا اإلحراج 
عىل األمة
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والتَّفريِط وتبنِّيها يف املعامالِت واألحكاِم واملواقِف، ومنها الوقوُف 

وفِيَِّة. ِضدَّ املدَرَسِة الصُّ

الِت  - َلْيَسْت َمْدَرَسًة  وفِيََّة - ِمْن ُوْجَهِة َنَظِر فِْقِه  التََّحوُّ وألنَّ الصُّ

فالَفْصُل  خمَتِلٌط،  مزيٌج  ِهَي  َبْل  الَبيِت،  وآِل  امَلْذَهبِيَِّة  عن  ًة  ُمْسَتِقلَّ

موِقِعِه  عن  ِف  للتََّصوُّ َوَفْصٌل  َعْزٌل  أيضًا  ُهَو  وفِيَِّة  للصُّ ُد  امُلَتَعمَّ

أركاهِنا  ِمْن  الثَّالُِث  كُن  الرُّ ُه  ألنَّ الثَّالَثِة،  يِن  الدِّ أركاِن  من  ِعيِّ  الرشَّْ

واإلقصاِء  الَفْصِل  ِمَن  الِفْعِل  َهَذا  بِِمْثِل  يقوَم  وَلْن  اإلحساُن،  َوُهَو 

ِعيَِّة امُلْسَتنَِدِة إىل  ْ َلِة هَبِذِه الثَّوابِِت الرشَّ إال فرٌد أو مدَرَسٌة ُمنَْقطَِعُة الصِّ

األصَلنِي كتاِب اهللِ وُسنَِّة نبيِِّه ى َوَلو ِمْن َبْعِض الُوُجوِه، وَهَدُفها 

َقْت  ْق َتُسْد(، َوَقْد َحقَّ يَطاِن َذاتِِه ِمْن ِشَعاِر )َفرِّ الَغاِئيُّ ُهَو َهَدُف الشَّ

بنَِي  التَّْفِريِق  لَِواَء  بَِحْمِلها  َياَدِة  السِّ ِمَن  نِْسَبًة  اجلَافَِيُة  امَلْدَرَسُة  َهِذِه 

َقْت املدَرَسُة الَغالَِيُة األخرى  ِف اإلسالميِّ واإلسالِم، َكام َحقَّ التََّصوُّ

ِف  والتََّصوُّ املذهبِيَِّة  يف  بُِعُموِمها  ِة  ِديَّ امُلَحمَّ ِة  األُمَّ يف  يَطاِن  الشَّ َهَدَف 

وآِل الَبيِت.

ِة  الِت  ُتْعنَى بِبِنَاِء اأُلمَّ ���ِط عرَب تاِريِخ  التََّحوُّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� إنَّ َدْعَوَة 

َة َعَواِمِل اإلْفَراِط  الِم، وَتْدَفُع َعِن األتباِع َكافَّ َحِة والسَّ عىل امَلَحبَِّة والرَّ

ِمَن  الُكلِّ  عىل  األحكاِم  َتْعميِم  وَعَدَم  َسَلَفًا،  إليها  امُلَشاِر  والتَّفريِط 

آل البيت واملذهبية 
والتصوف 

مزيج خمتلط، 
ومن تعرض 
ألحدها فقد 

تعرض للركن 
الثالث: اإلحسان
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ِديَن. امُلَخالِفني وامُلَتَشدِّ

فاإلسالُم ِديُن الُفْسَحِة واملعاجلَِة والُقْدَوِة احلََسنَِة بُِسُلوِك النَّبِيِّ ى 

يف َأَشدِّ َمَراِحِل احلََرِج، َوَقْد استطاَع ى َأْن يتَِّسَع يف ظاهِر ُسُلوِكِه 
يِف، ويف حربِِه وِسْلِمِه،  ِ وعالَقتِِه َمَع رشَيِة النَِّفاِق يف مسِجِدِه الرشَّ
ُمَقاَطَعتِهم  أو  بَِطْرِدِهم  الَعَلنِيَِّة  األحكاِم  إصداِر  أو  إَِثاَرهتم  دوَن 
تِِه  ُيرِس ألُمَّ ى  ُه  َكَشَفُهم وَلَعنَُهم ألنَّ القرآُن قد  َكاَن  َوإِْن  ُعمومًا، 
َسَلَك  الطَّريِق  هذا  وعىل  وامُلَعاِرِض،  امُلَوافِِق  َمَع  امُلعاَمَلِة  َثَوابَِت 

���ِط. ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� احلوَن ِمْن َأْتباِع  الُعَلامُء والصَّ

ِة امَلَراِحِل َسَبَب االْصطِداِم  ا َطَرَفا الُغُلوِّ واجلََفاِء  َفَقْد َضالَّ يف كافَّ أمَّ
َماِر وَزْعَزَعِة0 االستقراِر،  واحلُروِب والِفَتِن واالشتغاِل امُلفيض إىل الدَّ
وحيُثام َبَلَغ هذاِن الطَّرَفاِن َموِقَع الَقَراِر - سواًء قراَر احلُْكِم أو َقراَر 
الِعْلِم - فال يصنََعاِن غرَي األَزَماِت، وال يعرِتُف أحُدمها باآلَخِر ِمْن 
إفشاِل  عىل  ويعَمالِن  ���ِط،  ��ْو��سِ

��ِإ
ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

��فِل�ٱ مجيعًا  َفاِن  يعرَتِ ال  كام  ِجَهٍة، 
يف  الَعامليِّ  للُجنُوِح  َلِزيامِن  اْمتِداَداِن  ومها  احلياِة،  يف  ِعيِّ  ْ الرشَّ َدوِرِه 
ِذين َجَلَب الشيطاُن عليهم بَِخْيِلِه وَرِجِلِه حتَّى  الَيهوِد والنََّصاَرى الَّ
الَبْعِض  ُيْصِدَراِن األحكاَم ِضدَّ بعِضهام  القرآُن حاهَلاُم ومُها  َوَصَف 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بقولِِه: 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

حيثام بلغ 
اإلفراط/ التفريط 
موقع قرار احلكم 
/ العلم فال يصنع 

غري األزمات
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ٹ ٹ(   ]البقرة:113[.
ِعيَِّة منهِجيَِّة املداِرِس امُلنَْطِوَيِة حتَت  ْ إنَّنا يف َمنْهِجيَّتِنا اإلسالميَِّة الرشَّ

ُرَكاِم  تصحيِح  إىل  عوَب  الشُّ ندُعو  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� و�ِف�مِ���ِط��ِل�  ِة  األََبِويَّ ِشعاِر 

امُلْسَتثِمروَن  امُلْغِرُضوَن  َجَعَلُه  الذي  املَصنَِّع  واإلْفِك  امُلَقنَِّن  اإِلْفِك 
َهَدفًا إلنجاِح مرشوِع التَّكِفرِي للُمسِلمنَي عنَد قوٍم، واللَّعِن واإلَداَنِة 
إنَّام  ِة  عَوِة اهلَامَّ َهِذِه الدَّ بِِمْثل  ِعنَْد آخِريَن، وَنْحُن  لنَِي  َحاَبِة األوَّ للصَّ
ِعيَِّة خيِدُم  ْ ُد وجوَد َطاُبوٍر َثالٍِث يف داِخِل األْبنَِيِة اإلسالميَِّة الرشَّ ُنَؤكِّ
عوِب  ُق هلؤالِء الثَّالَثِة ُمراَدُه يف الشُّ اَل، ويقِّ جَّ يطاَن والُكْفَر والدَّ الشَّ
ِحينًا بإَِثاَرِة أطراِف اإلفراِط، وحينًا بإَِثاَرِة أطراِف التَّفريِط، َوَقْد َعِهَد 
اُم  ِة ألهنَّ اَهنِي يف األُمَّ يطاُن َمَع ِعَصاَباتِِه اإلنسانيَِّة ِحاَيَة َهذيِن االتِّ الشَّ
ْفَع هباِم إىل َساَحِة احلََرَكِة وامتالِك الَقَراِر حيُث  َوِسيَلُتُه االندفاِعيَُّة، والدَّ
َياِسيَِّة واالجتامِعيَِّة  ِة والسِّ ُق هبِام وبُِمخرَجاهِتام الِعْلِميَِّة والَعَقِديَّ َيَتَحقَّ
واإِلْحَباِط  الَفَشِل  إىل  امُلَؤدِّي  امُلَسيَِّس  َجِل  الدَّ منَهُج  ِة  واالقتصاِديَّ
امُلَسيََّس  الَبديَل  ُكلِّ األحواِل يِمالِن  اُم يف  اِع، ألهنَّ والتَّْفِريِق والصَّ
َياِن هبَذيِن امُلَعاِدَلنِي  كِفْكٍر، ويِمالِن األُْسُلوَب املاِسَخ َكُسُلوٍك، فيؤدِّ
يطاِن، وأما  يُح عقيَدُة الشَّ يُح، والُكْفُر الصَّ يِه الُكْفُر الصَّ ما ال ُيَؤدِّ
ُلوُك املاِسُخ َفُهَو الَبِديُل امُلَتأْسِلُم إِلْغَواِء امُلسِلِمنَي  الِفْكُر امُلَسيَُّس والسُّ
َيْعَلُمون،  ال  َوُهْم  الُكْفِر  َعِقيَدَة  لَِيْخِدُموا  بينَُهم  فيام  الْفْتنَِة  وإَِثاَرِة 

صار هذا الصاع 
استثامرا من 
أجل إنجاح 

مرشوع التكفري 
لدى قوم ولعن 

الصحابة األولني 
لدى آخرين، مما 
يدلنا عىل وجود 
طابور ثالث بيننا
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تكِفرَي  ُلوَن  يتحمَّ املدرَسِة  َهِذِه  َأْقامَع  َتَرى  َأْن  الُكْفِر  عقيَدِة  وِخدَمُة 
َحاَبِة ُمْعَتِمِديَن عىل خمَرَجاِت اإلْفِك املكُتِوب  األولِياِء والُعَلامِء والصَّ
ُؤوِب ملا ُيْثبُِت ُكْفَر  ِفنَي بِنََهٍم وَشَغٍف عن الَبْحِث الدَّ َعنُْهم)1( ومتلهِّ

تِي  واياِت الَّ )1( تعتِمُد مدرَسُة التَّفريِط امُلَسيَِّس عىل الكثرِي ِمَن احِلكاياِت والرِّ
َعِقيَدُة  ا  أهنَّ عىل  إخراَجها  وعلامُؤَها  طالهُبا  وخيِدُم  ِة  وِفيَّ الصُّ إىل  ُتْنَسُب 
ُد ِحكاياٍت وِقَصٍص ِمْنها ما ُكتَِب  ِة وأفكاُرُهم وِدَياَنُتهم، وهي مرَّ وِفيَّ الصُّ
الَغريِب  امُلريِب  َناُفِس  التَّ تأثري  حتَت  الَواِقعنَي  وامُلِريِديَن  التَّالِميِذ  بأقالِم 
للتَّشويِش  اهلواِة  امُلْغِرضنَي  بعُض  َكَتَبُه  ما  منها  يكوُن  وحينًا  َبيَنُهم،  فيام 
َفَقْط، وإنَّام يف  ليَس يف ِحكاياِت األولياِء  أمٌر معُلوم  املسلمنَي، وَهَذا  بنَي 
والصاحلنَي  العلامِء  سُّ عىل  والدَّ َصَحاَبتِِه،  ى وأخباِر  ُسول  الرَّ أحاديِث 
والنَّْقِض  الَقْبِض  َمَداِرُس  صاَرْت  بل  وَشائٌِع،  معلوٌم  َأْمٌر  املرُقوماِت  يف 
ثنَي  واملحدِّ العلامِء  بعِض  إىل  ُيْنَسُب  ما  بُِكلِّ  ُب  َتَكذِّ ْفِريِط  والتَّ واإلفَراِط 
ًة عليِهم، وينُفوَن عالَقَتُه بُِفالٍن أو أْن يكوَن من  اِظ َمَتى ما كاَن ُحجَّ واحُلفَّ
ُة مدَرَسٌة حلْت  وِفيَّ ْهَمِة عنهم، والصُّ تأليِف فالٍن وإنَّام ُدسَّ عليه لَِنْفِي التُّ
ِحوارًا بنَي اإلفراِط والتَّفريِط واالْعتَِداِل ِمْثُلها ِمْثُل أيِّ مدرَسٍة يف اإلسالِم 
َناِصَعًة  ترُبُز  ولكنَّها  ِط؛  املفرِّ اجَلَفاِء  وال  امُلْفِرِط  الُغُلوِّ  عِن  َبِريَئًة  وليسْت 

الَمِة. ���ِط.. َمْنَهِج السَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ًة يف َمْنَهِج االْعتَِدال.. َمنَْهِج  َجِليَّ

الَقْبِض والنَّْقِض  َمَداِرَس  َأنَّ  إال  َفَضائَِل  ِمْن  عيِّ  الرشَّ َمِط  النَّ وكْم هلذا 
ويف  ِة  املَْذَهبِيَّ ويف  الَبيِت  أهِل  َمَداِرِس  يف  فاالْعتَِداُل  االْعتَِداُل،  َيْعنِيها  ال 
َعٍص  كلِّ  يف  ِة  ِعيَّ ْ الرشَّ األماناِت  َحَلُة  وأهُلُه   ، اجَليلُّ احَلقُّ  ُهَو  ِة  وِفيَّ الصُّ
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َلِف املاِضنَي  ُبهاِت حوهلم سواًء كاُنوا ِمَن السَّ وفِيَِّة، أو يثرُي الشُّ الصُّ
َهَواَدَة فيها،  ُرُجوَع عنها وال  امُلَعاِصيَن، فاملسَأَلُة ال  الُعَلامِء  ِمَن  أو 
َة وُكلَّ املجموعاِت  َلِفيََّة امُلعاِصَ َة والسَّ وفِيََّة امُلعاِصَ َمَع الِعْلِم أنَّ الصُّ
ى  اهلََوى  َعِن  َينْطُِق  َمْن ال  تفِسرَي  َتَتَجاَوُز  اَحِة ال  السَّ امُلَتنَاِزَعَة يف 
ِل أو  عندما َنصَّ عىل ُغَثاِئيَِّة اجلميِع ِمْن ِخالِل َوْصِف َمَراِحِل التََّحوُّ
يِل«)1(  الِت ( وقال: »أنُتم َيوَمئٍِذ ُغَثاٌء كُغَثاِء السَّ ى فِْقِه  التََّحوُّ )ُمَسمَّ

َط  تِي َخطَّ وَزَماٍن، ويف االعرتاِف هبِم واحرتامِه َكْشٌف َحِقيقيٌّ للمؤاَمَرِة الَّ
ياَنِة واألَماَنِة والِوالَيِة،  عوِب الَغاِفَلِة َعْن أهِل الدِّ هلا األبالَِسُة لَِلْفِت َنَظِر الشُّ
َها وإبراِز َطَريَفِ اإِلْفَراِط  وهلذا َقَصَد اأَلَبالَِسُة التَّْضِحَيَة بَِمَداِرِس االْعتَِداِل ُكلِّ
َق  ِة، َوَقْد حتقَّ َة يف اأُلمَّ ِة لُِتؤيت ثاِمَرَها املَرُجوَّ والتَّفِريِط بِِقَياَدِة املعَرَكِة الَعَقِديَّ
َض ول ولن يستطيَع أحٌد أن  يطاُن ُكلَّ الرِّ هُلم ما ُيريُدوَن وَريِضَ َعْنهم الشَّ
ٍة إىل أحاديِث َمْن ال َيْنِطُق عِن  َيْكَتِشَف ُخُطوَرَة ما َفَعُلوا إال إذا عاَد بَِرِويَّ
اَعِة وَعْن موِقِع  الت وعالماِت السَّ ُم عن ِفْقِه التََّحوُّ اهَلَوى ى َوُهَو يتكلَّ
َمَداِرِس اإلْفَراِط والتَّفريِط وَمَداِرِس الَقْبِض والنَّْقِض وعن توسيِد األْمِر 
ُمؤاَمَرِة  اخلطرَيِة..  املؤاَمَرِة  بَِكْشِف  كفيٌل  وْحَدُه  العلُم  هذا  أهِلِه،  غرِي  إىل 
يطاِن امُلْستثِمِر، ولكْن َمِن الذي يدُرُس َهَذا َوَمِن الذي َيِعيِه َوَقْد ُكِشَف  الشَّ
موقِع  وإبراِز  األركاِن،  ِة  ُرَباعيَّ ِمْن  اهلل  أُه  َهيَّ باِم  أمُرُه  الواقِع  إىل  وَبَرَز  ُه  ِسُّ

ُة املََواِقِف ؟ الِت وُسنَّ ابِِع وهو ِفْقُه التََّحوُّ كِن الرَّ الرُّ

)1( أخرجه أبو داود يف سننه )3745( وأحد يف »املسند« )2: 363(.
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ُغَثاٌء،  والتَّفِريِط  اإلفراِط  َطَريَفِ  خُمَرجاِت  ِمْن  َلَدهيم  باِم  وفِيُّوَن  فالصُّ
ُغَثاٌء،  وَتْدنِيٍس  وَتْسييٍس  وَنْقٍض  َقْبٍض  ِمْن  َلَدهيم  باِم  َلِفيُّوَن  والسَّ
بعِضِهُم  عىل  َأْبَطاٌل  ُم  ألهنَّ ُغَثاٌء  َكِة  وامُلَتَحرِّ اِكنَِة  السَّ األطراِف  وَبِقيَُّة 
مجيَعًا  َيْعَمُلون  ولكنَُّهم  الَبْعِض،  َبْعِضِهُم  ِضدَّ  وَغُيوُروَن  الَبْعِض 
ُقوَن له األرباَح َمَعًا يف  وبإخالٍص خِلْدَمِة امُلْسَتثِمِر وامُلْسَتعمِر، ويقِّ

سوِق الَعْرِض والطََّلِب، وُخْذ لَذلَِك  َمَثاًل: 

ُة احلََراُم يف أقَدِس بالِد اهللِ َتَعاىل، ويتزاَحُم  َبِويَّ تنترِشُ الُبنوُك الرِّ
العاِمُلون فيها ِمْن ُكلِّ َنُموَذٍج إسالميٍّ وإعالميٍّ ملتِزمنَي للَوْقِت 
َحَض  ما  وإذا  احلراِم،  للَمَصاِرِف  اِخِليَِّة  الدَّ ولألْنظَِمِة  واخِلْدَمِة 
َمْن  َمَع  صالَتُه  لُِيَؤدِّي  ِمنُْهْم  الُكلُّ  َخَرج  الواِجَبِة  الِة  الصَّ َوقُت 
اخِلالُف  ويَتِدُم  والِفْكَرِة،  امَلْذَهِب  يف  املجموعاِت  ِمَن  ُينَاِسُبُه 
وَحوَل  ويفِّ  الصُّ املوظِِّف  َخْلَف  وُبْطالهنا  الِة  الصَّ ِة  ِصحَّ َحوَل 
يف  وامُلنَاَفَساُت  امُلناَقَشاُت  وتطوُل  ومصرِيِه،  َعِقيَدتِِه  َسالَمِة 
وُيَقاطُِعُه يف  اآلَخِر  ِمَن  ُكلٌّ  ُأ  ويتربَّ وامَلَكاتِِب،  والُغَرِف  ْدَهاِت  الرُّ
ِة  اهللِ، ولكنَّ هؤالِء األغبِياِء مجيعًا ال خيتلُفون إطالقًا يف تنفيِذ ُمِهمَّ
َواِئَح  تِي ُيامِرُسوهنا بأسلوٍب يرِتُم اللَّ ِة احلَراِم الَّ نيِويَّ الَوظاِئِف الدُّ

َة. َبِويَّ والَقواننَِي الرِّ
ويا   - املصلِّنَي  بنَي  ُمْشرَتَكًا  قاِساًم  احلََراِم  ِخْدَمُة  صارْت  َلَقْد 

الصوفيون غثاء 
والسلفيون 

كذلك ومثلهم 
البقية، فهم 

كلهم أبطال ضد 
بعضهم البعض

قصة طريفة ومثال 
واقعي عن بطولة 

املسلمني ضد 
بعضهم البعض: 
صوفية وسلفية 

وحزبية وغريها، 
والتقائهم عىل 
قاسم مشرتك 

وهو خدمة احلرام
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َبْيٍت  ِمْن  َما  َزَماٌن  النَّاِس  َعىل  »َسَيأيت  قاَلُهى:  ملا  حتقيقًا  َلْلَعَجِب- 
َبا، وَمْن مَلْ َيْدُخْل إليِه َدَخَل إليِه ُغَباُرُه«)1( ، كام صاَرِت  إال َوَدَخَلُه الرِّ
واإلسالميَِّة  العربيَِّة  َوِل  والدُّ األْنظَِمِة  َبْعِض  يف  ُة  امُلعاِصَ َياَسُة  السِّ
معيَّنًا  متََّجهًا  لنفِسها  تتَِّخُذ  ياَسُة  فالسِّ امُلَتنَاِزِعنَي،  بنَي  ُمَشرَتَكًا  َقاِساًم 
النََّظِر عن َسالَمِة املتََّجِه أو َعَدِم َسالَمتِِه ِمَن  يُمْقَراطِيَِّة بَِصِف  َكالدِّ
َة اجلاَمَعاِت والِفَئاِت واألحَزاِب وحتَّى  ِعيَِّة، لكنَّ كافَّ ْ الُوْجَهِة الرشَّ
ِمْن ِخالِل  ُمْشرَتَكًا  َقاِساًم  للَمْرَحَلِة  أْن تكوَن ِخْدَمُتهم  األفَراَد جِيُب 
 ، ينِيُّ الدِّ واحِلَواُر  املساِجُد،  َوِهَي  َواِحَدًة  َسًة  ُمَؤسَّ إال  َساِت  امُلَؤسَّ
ينِيُّ يف املساجِد ويف خارِجها ليَس لُه َحَصاَنٌة وال ِصَياَنٌة،  فاحِلَواُر الدِّ

َماِر بنَي امَلْجُموعاِت ُكلِّها. اِع وَمْوِقُع الدَّ َ وإنَّام ُهَو حِمَْوُر الصِّ
ٍر خلُُطْوَرِة ما َوَصَل  ٍل ألسباِب َذلَِك، َوَهْل ِمْن ُمَتَدبِّ وهل ِمْن ُمَتأمِّ
وال  املاِحَقِة،  اِحَقِة  السَّ الِفَتِن  يف  اجلميُع  اْحَتاَر  َلَقِد  امُلَصلُّوَن؟  إليه 
زاُلوا يف َحرَيهِتم ولن خيُرجوا ِمنْها عىل اإِلْطالِق، إال برَِشٍط واِحٍد: 

الِت . نَِّة ِمْن خالِل فِْقِه  التََّحوُّ إعاَدُة ِدَراَسِة القرآِن والسُّ
َلَقْد اِْقَشَعرَّ ِجْلِدي واْنَزَعَج َخاطِري وَباطِنِي وَظاِهِري وَأَنا َأْشَهُد 
َشاَشِة  عرَب  َلِفيِّنَي  والسَّ وفِيِّنَي  الصُّ بنَي  ِة  امُلعاِصَ امُلنَاَظَراِت  بعَض 

)1( أخرجه احلاكم )2162( وأبوداود )2893( وابن ماجه )2269(.
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َخوَفًا  ليَس  َسَلِفيٍّ  ُمنَاَظَرَة  ُصويفٌّ  يقَبُل  ال  َأْن  متنَّْيُت  وَكْم  التِّْلَفاِز، 
 ، بالُكْفِر)2(  وإحراِجِهْم  َيُقوُلوَن)1(  كام  وفِيَِّة  الصُّ أوراِق  َكْشِف  ِمْن 

منها  أكثُرها،  ُطبَِع  ِة  اخَلاصَّ الُكُتِب  ِمَن  مموعًة  اهَلامِّ  الباِب  هذا  يف  مَجْعَنا   )1(

»اإِلَحاَطُة واالْحتِياُط فيام أخرَب عنُه ى ِمَن األرَشاِط« - ط و »َبنَي َيَدِي 

و  ط   - َعِة«  امُلَقنَّ ِة  الُغَثائِيَّ الُوجوِه  عِن  األقنَِعِة  »كشُف  و  ط   - جاِل«  الدَّ

وَبَعُة الَعاِصَفُة رشُح املنظوَمِة الَكاِشَفِة« - ط و»املسلموَن يف متمعاِت  »الزَّ

اِرُف رشُح  ِليُد والطَّ ْجِل وِعَباَدِة الِعْجِل« - ط و »التَّ ِة بنَي ِسياَسِة الدَّ لَّ الذِّ

اإلسالِم  ُلَغِة  »إحياُء  و  ط   - املََواِقِف«  ِة  وُسنَّ الِت  التََّحوُّ ِفْقِه  منظوَمِة 
 

فرْغنا  َوَقْد   ، امُلْنهاَرُة«  ُة  ياِسيَّ السِّ ُقوُف  »السَّ ينرش  ل  ومما   ، ط   - ِة«  الَعامليَّ

اِفَرُة إلَداَنِة َطَريِف اإلفراِط والتَّفِريِط وَتْسيِيِسِهام بنَي  أخريًا ِمْن »املواَجَهُة السَّ

ِة« و رسالِة »إنقاُذ ما ُيْمِكُن إنقاُذُه« ل تنرشا بعد،  نَي يف املرَحَلِة امُلعاِصَ امُلَصلِّ

وهذا الكتاُب الذي َنْحُن بَِصَدِدِه، وِمَن اهللِ الَعْوُن.

ِة  ُأمَّ لُِوُجودها يف  َدلِيَل عليها وال أساَس  َعٌة ال  ُمَصنَّ َمٌة  هُتْ ُك  )2( فالكفُر والرشِّ

ليَل احَلقَّ  ِمنَِّي الدَّ ى، وإنَّام ِهَي مؤاَمَرُة احُللَفاِء عىل اخُلَلَفاِء، وُخْذ  ٍد  حممَّ

إِْن ُكْنَت ِمْن أهِلِه، فقد روى ابُن أيب شيَبَة يف »املصنَّف« بِرقم )38903( 

َهِذِه  أبا جعَفٍر: هل يف  قال: سألُت  ُسليامَن  أيب  بِن  امللِك  عبِد  حديثًا عن 

ة ُكْفٌر؟ قال: »ال أعَلُمُه، وال رِشٌك«، قاَل: ُقْلُت: َفامَذا؟ قال: »َبْغٌي«،  اأُلمَّ

ِقيَل:  قاَل:  اجَلَمِل؟  أهَل  عن  ُسئَِل   v ًا  َعِليَّ أنَّ  ُرِوَي  ما  َذلَِك  ُد  ويؤيِّ

»إنَّ  قاَل:   . ُمَناِفُقوُهم  قيل:  وا«.  َفرُّ َك  الرشِّ »ِمَن  قاَل:  ُهْم؟  ُكوَن  َأُمرْشِ
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ُمْفَرَغٍة ِمْن أساِسها قائُدها  وإنَّام ألنَّ ِكال الطََّرَفنِي يدوراِن يف َحَلَقِة 
الَمِة، والتحريُش حتَت أيِّ مدلوٌل  التَّحِريُش وليَس الَبْحَث عن السَّ
يطاِن ، وَأْعَتِقُد أنَّ َهِذِه املناَظَراِت ِهَي نوٌع  كاَن إنَّام هو ِمْن َعَمل الشَّ
منها عىل اإلطالِق يف  ُتْرَجى  فائدَة  يطاِن، وال  الشَّ َعَمِل  ِمْن  ٌر  ُمَتَطوِّ

ِة. إصالِح األُمَّ

إنَّ امُلعاجلََة احلقيِقيََّة لألْمِر إْن كاَن هناك َمْن يرَغُب امُلَعاجلََة وليَس 

أركاِن  ِمْن  ُرْكنًا  باعتباِرها  اَعِة  السَّ َعالماُت  ُتْدَرَس  َأْن  اإلْحراَج 

ابُع بِنَصِّ احلَِديث املعُروِف، وال َبأَس ِمَن  كُن الرَّ يِن، بل ِهَي الرُّ الدَّ

أِي عىل  الرَّ اجتامَع  حيِح  الصَّ ُدون غرِيِه، ألنَّ يف  ِحيِح  بِالصَّ االْلتَِزاِم 

عىل  املثبوَتُة  الُت   التََّحوُّ و  الَقَضايا  ُتَرتَُّب  َثمَّ  َوِمْن  ُمْشرَتٍك،  قاِسٍم 

امُلَناِفِقنَي ال َيْذُكُروَن اهلَل إال َقِلياًل«. ِقيَل: فام ُهْم؟ قاَل: »إخواُنَنا َبَغوا َعَلْيَنا« 

»املصنَّف« رقم )38918( .

جانِِب  إىل  كنُت  قال:  احَلاِرِث  بِن  َرَباِح  حديُث  املَْعَنى  هذا   ويؤيُِّد 

اِم.  نَي، وُرْكَبتِي مَتسُّ ُركَبَتُه، فقاَل َرُجٌل: َكَفَر أهُل الشَّ ِر بِن َياِس يف ِصفِّ َعامَّ

واِحَدٌة،  وِقْبَلُتهم  وِقْبَلُتنا  هم واِحٌد،  نا ونبيُّ نبيُّ َذلَِك   تقوُلوا  ٌر: ال  َعامَّ فقال 

ولكنَُّهم قوٌم َمْفُتوُنوَن َجاُروا َعِن احَلقِّ َفُحقَّ َعَلْيَنا َأْن ُنَقاتَِلُهم حتى َيْرِجُعوا 

 ، َفَسُقوا  ُقوُلوا:  ولِكْن  اِم،  الشَّ َأْهُل  َكَفَر  ...التقوُلوا:  رواية:  ويف  إليِه. 

َظَلُموا. »املصنف« )38996( .

املناظرات 
املذهبية ف التلفاز 

نوع متطور 
من التحريش

املعاجلة احلقيقية 
تكون بدراسة 

عالمات الساعة 
باعتبارها ركنا 
من أركان الدين
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َة، ويرتَُّب  ِة، هذا فيام خُيصُّ احلياَة امُلعاِصَ َمَواِقعها ِمَن احلَياِة امُلعاِصَ

ابِِق وما ُينَاِسُبها ِمَن  غرُيها عىل ما ُينَاِسُبها ِمَن التَّاِريِخ اإلسالميِّ السَّ

التَّاِريِخ اإلعالميِّ الالَِّحِق، وهبا ُيْعَرُف احلَقُّ ِمَن الَباطِِل، وهبا أيضًا 

األولَِياِء  َسالَمُة  وَتْظَهُر  إْحَراُجُه،  جَيُِب  ملْن  اإلْحَراِج  َحَقاِئُق  َتْظَهُر 

ومتكنٍي  َثَباٍت  عىل  يِن  الدِّ هلذا  ِعيِّ  ْ الرشَّ املرياِث  وَحََلِة  احلنَي  والصَّ

تِي َتْعَبُث ِمْن حتِت  وُحْسِن َيِقنٍي، َوهبِا ُتْعَرُف َحَرَكُة األَصابِِع اخلفيَِّة الَّ

ياَنِة عىل رؤوِس املسِلمني. األقبَِيِة لِنَْسِف قواِعِد الدِّ

بَِعينِِه عىل هذا  َأَحٍد  ُمواَفَقُة  َتأيَت  َحتَّى  َننَْتظِر  َدِد ل  الصَّ َهَذا  نَا يف  إنَّ

ونحُن  ذاهِتا  احلََياِة  معَرَكُة  َدَفَعْتنَا  قد  احلَْمُد  وهللِ  نَا  إنَّ َبْل  املطَلِب، 

َلنَا  نبحَث  أْن  واإلعالميِّ  اإلسالميِّ  التَّأثرِي  مواِقِع  يف  َنُخوُضها 

َولَِغرِينا عن خمَرٍج، فوَجْدنا املخَرَج، وأدَرْكنَا امَلْدَخَل، وَعَرْفنَا بَِحْمِد 

ِمْن  مفرَّ  وال  اخِلَياَنِة،  وَتَسْلُسَل  ياَنِة  الدِّ َتَسْلُسَل  وفضِلِه  َتَعاىل  اهللِ 

يعيشاِن  يِن  دَّ الضِّ َفِكال  اْنِفَكاٍك،  وال  فَِكاٍك  غرِي  وِمْن  َمَعًا  تاُوِرمِها 

َمَعًا وعىل بَِساٍط واِحٍد.

ملا   ٌ ُمَيرسَّ ِة، وُكلٌّ  يَّ دِّ الضِّ لَِفرُيوِس  احلَاِمُل  ُهَو  ُب  املتعصِّ واإلنساُن 

ُخِلَق له.

وكام َجَعل اهللُ لُِكلِّ عبٍد َمَلكًا ُيْلِهُمُه اخلرَي فقد َجَعَل لُه قرينًا ِمَن 

لقد خضنا معركة 
احلياة وبحثنا عن 
املخرج فوجدناه 
وأدركنا كذلك 

املدخل ومل ننتظر 
حتى تأتينا موافقة 

من أحد بعينه
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َهْيَمنَتِِه  أسباُب  لُه  هتيََّأْت  ملَِن  والَغَلَبُة   ، ِّ بِالرشَّ له  ُيَوْسِوُس  ياطنِي  الشَّ

يَعِة . ُر يف ظاهِر الرشَّ عليه باألعامِل والنِّيَّاِت ، وهذا ُهَو ما يقرَّ

وابُِق وما ُكتَِب يف األَزِل، َوَقْد قال ى  ُر يف باطِنِها فالسَّ وأما ما ُيَقرَّ

: »يا عباِدي: أنا َخَلْقُت اخلرَي  ِه يف احلديِث الُقدسِّ فيام َيْروي عن َربِّ

، َوَوْيٌل ُثمَّ َوْيٌل  ِّ ، فُطوبى ملن جعْلُتُه ِمْفَتاحًا للخرِي ِمْغالَقًا للرشَّ َّ والرشَّ

َنُقول:  َأْن  ى  ، وعّلَمنا  للخرِي«)1(  ِمْغالقًا   ِّ للرشَّ مفتاحًا  َجَعْلُتُه  ملْن 

ُهمَّ للخرِي  ْقنَا اللَّ َق أهَل اخلرِي للخرِي وأعانم عليِه: َوفِّ »اللُهمَّ يا َمْن َوفَّ

ْلُت وإليِه ُأنيُب. وأعنَّا عليِه« وما توفيقَي إال باهللِ عليِه َتَوكَّ

»ُسَننِِه«  يف  ماجه  ابن  وأخرج    ،  )7562( »مسنده«  يف  يعىل  أبو  أخرجه   )1(

َزائِِن  اخْلَ َولِتِْلَك   ، َخَزائُِن  رْيَ  اخْلَ َهَذا  »إِنَّ  ى:  اهلل  رسوُل  قال   )238(

لَِعْبٍد  َوَوْيٌل   ،  ِّ لِلرشَّ ِمْغاَلًقا  لِْلَخرْيِ  ِمْفَتاًحا  اهلُل  َجَعَلُه  لَِعْبٍد  َفُطوَبى  َمَفاتِيُح، 

. » ِّ ِمْغاَلًقا لِْلَخرْيِ َجَعَلُه اهلُل ِمْفَتاًحا َللرشَّ
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ٌة بَِويَّة َضوَرٌة ُمِلحَّ
َ
الَعوَدُة إىل إيابيَّاِت املدرََسِة ال

ِّ يف حميِط األرِض تبَدُأ  ال شكَّ َأنَّ املعرَكَة الفاِصَلَة بنَي اخلرِي والرشَّ

ِة  الَعامَّ بَِمَعانِيِه  فاالنتامُء  هبا،  وَتنَْتِهي  واالنتامَءاِت  اِت  اهلُِويَّ بُِمَغاَلَبِة 

األخِذ  ِعنَْد  هلُا  وَأوَّ االْختاِلِف،  وَسَبُب  املناَزَعِة  حمِوُر  ُهَو  ِة  واخلَاصَّ

ِج اهلََرِميِّ ِمَن األعىل : قضيَُّة التَّوِحيِد هللِ، وتريُد التَّوحيِد  بَِمْبَدأِ التََّدرُّ

ِك، فال انتامَء يف احلقيقِة إال هللِ، َفِمنُْه وإليِه  كِّ والرشِّ عن ُشُبهاِت الشَّ

كلُّ يشٍء، )مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب (   ]األنعام:18[.

االنتامُء   : َوَجلَّ َعزَّ  باهللِ   اإليامِن  بعَد  الّتوِحيِد  معنى  يف  ويدخُل 

الِم،  الِة والسَّ َساَلُة اخلَامِتَُة عىل صاحبِها أفَضُل الصَّ َساَلِة، ومنها الرِّ للرِّ

باِع وُحسِن االْقتَِداِء واالْهتَِداِء  ِة باملحبَِّة واالتِّ اِت النََّبِويَّ واالنتامُء للذَّ

نيا. وِر الَواِجِب َنحَو هذا الَوالِء يف احلياِة الدُّ وَأَداِء الدَّ

ُج الَوالَءاُت واالْنتاِمَءاُت بعَد َذلَِك  إىل انتامءاٍت ووالَءاٍت  وَتَتَدرَّ

ِعيِّ للوالَِديِن واألرحاِم،  ْ ٍة يف َحياِة الَفْرِد امُلْسِلِم َكالَوالِء الرشَّ َخاصَّ

الِم، وكَذلَِك   َلِة وبرِّ األرحاِم َوَلْو بالسَّ وما يتَعلَُّق هبام ِمْن واِجِب الصِّ

ُع مفهوُم الَوالِء إىل اجلرياِن واإِلْخواِن يف اهللِ َوَما َبْعَد َذلَِك  ِمْن  يتوسَّ

املعركة الفاصلة 
بني اخلري الرش 
تبدأ وتنتهي 

باهلويات 
واالنتامءات
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االجتامعيَِّة  احلياِة  يف  وامُلْسِلِم  امُلْسِلِم  بنَي  واْنِضباٍط  ارتَِباٍط  ُحْسِن 

ِة. نَيِويَّ ينِيَِّة والدُّ َساهِتا وأنامطِها الدَّ ِة مؤسَّ بَِكافَّ

وجِة  الزَّ ِعيُّ ومدلوُل االنتامِء من  ْ العاطفيُّ الرشَّ الَوالُء  وُربَّام كاَن 

وَجِة نموذجًا رائعًا من َنامِذِج االنتامِء املرشوِع  وِج للزَّ وِج وِمَن الزَّ للزَّ

غرِي وَنَجاِحِه يف بِنَاِء ُمسَتْقَبِل املجتَمِع الَكبرِي َبْدَءًا  إِلقاَمِة املجتَمِع الصَّ

ِه. باألَُسِة وهنايًة بامُلجَتَمِع ُكلِّ

َدِة يتاُج إىل ضابِط َوالٍء وعاطَِفِة  ُه بُِمَتنَاِقَضاتِِه املتعدِّ واملجتمُع ُكلُّ

ِمْن  وُياَمِرُس  الواِقِع  يف  َيْمِلُكُه  َوَمْن  بالَقَراِر  ُق  َيَتَحقَّ ما  َوُهَو  انتاِمٍء 

خاللِِه َوَظاِئَف االنتامءاِت وإنجاَح نامِذِج الَوالءاِت.

وحيُثام كاَن اخلََلُل يف ضوابِِط االنتامِء ورُشوِط الَوالِء لدى حاِمِل 

واإلفَساُد  الفساُد  وَنَخَر  فيِه،  وَمْن  الواقِع  إىل  اخلََلُل  سى  الَقَراِر 

َرَعاياُه، وَيَكاُد التََّسْلُسُل االنتامئيُّ لألَسِة والقبيَلِة واملذَهِب والِفْكَرِة 

ِة ُشؤوِن احلياِة اإلنسانيَِّة واإلسالميَِّة، وُربَّام  ْوَلِة ُيَسْيطُِر عىل كافَّ والدَّ

الَعالَقِة  وَثَمراِت  لوِك  السُّ َظَواِهِر  امَلْسُؤولِيَِّة عن  ُكلَّ  َمْسُؤوالً  َصاَر 

عوِب، كام ُهَو ُمالَحٌظ َوُمَشاَهٌد. بنَي الشُّ

ُن  ُه )التََّديُّ ِعيُّ الَعامُّ هلذا االنتامِء والَوالِء؟ إنَّ ْ ابُِط الرشَّ إَِذْن فام ُهَو الضَّ

ليِم ال انتامَء َلُه عىل الوجِه  املرشوُع(، َفَمْن ال ِديَن له عىل الَوْجِه السَّ

حيثام كان اخللل 
ف ضوابط 

االنتامء لدى 
صاحب القرار 
رسى الفساد ف 
رعاياه، ولذلك 
فقد صار الوالء 
للقبيلة واملذهب 

هو السائد
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نُُه انحَرَف َوالُؤُه واْنتاِمُؤُه. ليِم، وَمْن انحرَف تديُّ السَّ

َوُهَو أساُس االنحراِف  آَخَر،  َنَمٍط  ِمْن  َوَوالٌء  اْنتاِمٌء  وللمنحرفنَِي 

َبِب اخلطرِي قاَل َتَعاىل: )ے ے  ُة االْنِجراِف، وهلذا السَّ َوَمادَّ

لآلَدِميَِّة  فاخلَْلُق  ]املؤمنون:115[،     ) ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
مسؤوليَّاٌت  وعليها  اْنتاِمٍء،  ِة  باِمدَّ وارتَِباٍط  بَِوالٍء  التزاٍم  مسأَلَة  كاَن 

وتنتظُرها حُماَسباٌت وُمَساَءالٌت.

حلقائِق  وسالٌب  الوالِء،  َعِن  ٌد  ُمَتَمرِّ خملوٌق  اإلبلييسُّ  يطاُن  والشَّ

ِد وَنْقِض  االنتامِء، ويعمُل حِلساِب َنَشاطِِه اإلبلييسِّ القاِئِم عىل التََّمرُّ

يطاِن موقعًا يف  ُق للشَّ الَوالءاِت وَدَماِر االنتامءاِت، ألنَّ النقيَض ُيقِّ

النَّْقُض  َق  حتقَّ ما  وَمَتى  واألرِض،  واإلنساِن  الِفْطَرِة  عىل  يَطَرِة  السَّ

َق الَقْبُض يف االنتامِء، وَحَصَل االحتناُك ) ڳ ڱ ڱ  قَّ للَوالِء حَتَ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ (   ]اإلساء:62[.
ومَع ُكلِّ َنْقٍض وَقْبٍض يف امُلْجَتَمَعاِت وأفكاِرها وِدياَناهتا وعالقاهتا 

يطاُن ذاُتُه، إذ ال هُيِمُّ  ِل ُهَو الشَّ يكوُن املستفيُد األكرُب ِمَن هذا التََّحوُّ

ُه َمْن يكوَن  يطاَن َمْن يكون عىل قراِر الَقْبِض والنَّْقِض، وإنَّام هُيِمُّ الشَّ

أحُبوَلًة َلُه لَِتنِْفيِذ َمْبَدَأِي النَّْقِض والَقْبِض يف امُلْجَتَمعاِت والُقُلوِب، 

يَطاُن بَِمْسَأَلِة الِعْلِم والَعَمِل واألخالِق  أو بَِمْعنًَى آَخَر: ال يعتني الشَّ

سياسة إبليس 
ف االحتناك



191

ها، إذن  ُه َيْعَمُل ِضدَّ والنََّسِب واحلََسِب والِقَيِم يف حاِصِل َقَراِرِه ألنَّ

َمنَْهِج  ِمْن  ليَسْت  ا  ألهنَّ وِط  الرشُّ هَبِذِه  الَقَراِر  موقُع  أيضًا  ُه  هُيِمُّ فال 

ُدوَن عليها القاِدُرون عىل انتهاك ضوابِطِها  َحَرَكتِِه، وإنَّام يعنِْيِه امُلَتَمرِّ

ِة  واالقتصاِديَّ ياِسيَِّة  والسِّ ِة  الِفْكِريَّ احلياِة  يف  ُيَضادُّها  ما  وَتْقننِِي 

ِة والتعليميَِّة واإلعالميَِّة الخ... وإن كاُنوا من  واالجتامعيَِّة والرتبويَّ

َذ املخلوُق اآلدميُّ  ِة، َفَمَتى ما نفَّ َؤى واألفكاِر التَّقِليِديَّ أبناِء َهِذِه الرُّ

ِعيِّ أو  ْ يطاِن وَعِمَل ِمْن خالِل موِقِعِه االجتامعيِّ أو الرشَّ منَهَج الشَّ

والتَّحِريِش  والتَّفِريِق  والنَّْقِض  الَقْبِض  سياَسِة  تبنِّي  عىل  الِفْكريِّ 

الَعاطِفيِّ  َماِر  الدَّ نحَو  الَعَواطِِف  وإَِثاَرِة  اآلَخِر  وإِْقَصاِء  واألنانيَِّة 

بغرِي  أو  بِِعْلٍم   - والَقوميِّ  ياسِّ  والسِّ واحِلزيبِّ  والِعْرِقيِّ   واجِلنيْسِّ 

اهللَ  وَعَبَد  وصاَم  صىلَّ  وإْن  يطاِن؛  للشَّ خمِلٌص  ُجنِْديٌّ  َفُهَو   - ِعْلٍم 

بَهِة واحلراِم. وأخَلَص وقاَم وابَتَعَد عِن الشُّ

اَريِن  الَمِة يف الدَّ ٌة للسَّ ِعيُّ هَبِذِه املسائِل رضوَرٌة خاصَّ ْ فااللتزاُم الرشَّ

الشيطاَن  ولكنَّ  أحوالِِه،  ِة  كافَّ يف  عنه  يتخىلَّ  ال  املسِلِم  الفرِد  لدى 

يستفيُد ِمْن َمَواِقِفِه ِضدَّ خصِمِه وُمنَافِِسِه وتوجيِه طموحاتِِه وَرَغباتِِه 

حتَّى ُيوِقَعُه يف برناِمِه العامليِّ للتَّحِريِش، فيصرُي بَذلَِك  ُعْضوًا ملَتِزمًا 

حِن يف عباداتِِه وبعِض  الغرِي، وُمْلَتِزمًا للرَّ َمَع  يطاِن يف املواقِف  للشَّ
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واالنتامُء  املشطوُر  الَوالُء  ُهَو  بِِه، وهذا  ِة  اخلَاصَّ ومفاهيِمِه  َهاتِِه  َتَوجُّ

ْق َتُسْد(، فالتَّْفريُق يف الَعْقِل الواحِد بنَي  امُلْشرَتُك املعروُف بَِمْبَدأِ )فرِّ

ُق  يقِّ امُلَعاَمالِت  بَِبعِض  يطاِن  وللشَّ بالِعَباَداِت،  هللِ  والَوالِء  االنتامِء 

اِر. لبِيَّ للَعُدوِّ الغرَّ ماَر ويصنَُع الَفْتَح السَّ الدَّ

قال تعاىل : )ہہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ې ې ې ې   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ (   ]النساء:120[.
أنَّ  ويعَلُم  ذلك،  يعَلُم  يطاُن  والشَّ يستغِفُر،  اٌب  َتوَّ اٌع  رجَّ واملؤِمُن 

َبنِي  ِمْن  فالبداِئُل  وهلذا  عليه،  ُيِصُّ  وال   ِّ الرشَّ يف  يستمرُّ  ال  امُلؤِمَن 

الباطِِل  عن  َواِحٌد  رَجَع  ما  َفَمَتى  التَّهِيَئِة،  ُكلَّ  وُمَهيََّأٌة  َجاِهَزٌة  آدَم 

ٌة آخروَن، وإذا َسَقَط الِفْكُر اإلبلييسُّ وانكَشَف  قاَم بدياًل عنه َعرَشَ

ماِر، ولكْن  يطاُن عنه َبِدياًل َجاِهزًا يؤدِّي نفَس النَّتيَجِة والدَّ أقاَم الشَّ

بَِعِقيَدٍة وأسلوٍب ِعْلِميٍّ آخَر، وهكذا...

ٍة،  ًة بعَد مرَّ ُه ُيعيد ِصَياَغَة )االنتامِء والَوالِء( َمرَّ وأهمُّ ما يف األمِر َأنَّ

ٍد، وهكذا... ٍ واتاٍه حُمَدَّ يف ُكلِّ مرحَلٍة َيِصُل بِِفْكٍر ُمَعنيَّ

الوالء املشطور: 
أن جيمع اإلنسان 

بني الوالء 
هلل بالعبادات 

وللشيطان 
ببعض املعامالت
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ألسَت ترى كيَف َسَقَطْت َثَوابُِت نِظاٍم ُهنَا ونظاٍم هناك ؟ وكيَف 

ًة أخرى  هِبم َمرَّ اسَتَطاَع أتباُع النَِّظاِم أنُفُسُهم ِمْن تغيرِي ُجُلوِدِهم وترسُّ

إىل مواقِع الَقرار بِِلباِس جديٍد وَأْلِسنٍَة جديدٍة ؟ َوَوَقَع الكثرُي يف هذا 

يطاِن وُحُلُمُه األزيلُّ يف  الشَّ َأنَُّه مرشوُع  َأَحٌد  َيْعَلَم  أن  ُدوَن  املرشوِع 

امُلَتَمْرِحَلِة  الَبتََّة ِمْن َهِذِه األحُبوَلِة  االحتناِك ؟ وال خمَرَج وال ِعالَج 

إليها بعنِي  النَّْفِس، والنََّظُر  َام  اهتِّ َوُهَو  َلُه: أال  َثايَن  بأمٍر واحٍد ال  إال 

االحتقاِر، وَعَدُم استِْتَباعها يف ما ترُسُمُه من َمواِقَف وهتيُّؤاٍت وما 

الناِس  ِمَن  اآلَخِر  امُلعاِدِل  َمَع  َظنٍّ  وُسوِء  وهُتٍَم  ُشُكوٍك  ِمْن  َتَضُعُه 

ِعيَِّة. ْ َحَسَب َمَراتِبِهم الرشَّ

َمَواِقِف  ُر  تذكُّ ِعيَّ  ْ الرشَّ ضابَطُه  يكوَن  أْن  جِيُب  للنَّْفِس  واالهتاُم 

واملتأينِّ  امُلوافِِق،  َقْبَل  املخالِِف  عىل  احلريِص  ى  سالِة  الرِّ َصاِحِب 

يف األخِذ بِاجلريَرِة والظَّنِّ حتَّى يكوَن لديِه الربهاُن الَقاطُِع إلصداِر 

األحكاِم.

ِعيٌّ آَخُر  َدْت َفُهنَاَك أيضًا َضابٌِط رَشْ َ وإذا ما اْجَتَمَعِت الرَباِهنُي واحتَّ

ُهو احتامُل امَلَعاِذيِر للَغرِي، َحتَّى ُيْمِكَن اْستِْجاَلُبُه إىل احلَقِّ ُدوَن إَِثاَرِة 

ًة َلنَا َنْحُن امُلْسِلمني املستظِلِّنَي بَِشَجَرِة  ، وَخاصَّ ايتِّ اْنِفَعالِِه وَطْبِعِه الذَّ

ِة امُلْثىل. التَّوحيِد الُعْظمى وأخالِق النُُّبوَّ

اهتام النفس 
واحتامل املعاذير 

للغري خمرجان من 
أحابيل الشيطان
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ِة وإمهاهِلا يف َمَواِقِع  َينا يف معَرَكتِنا احلياتيَِّة َعْن أخالِق النُُّبوَّ إنَّ ختلِّ

ِمْن  َبِقَي  َمْن  واجتَِثاِث  اهللِ  إىل  عَوِة  الدَّ انعداِمها يف  إىل  أدَّى  التَّعِليِم 

َلَدى  واملعهوَد  الطِّباَع  ختالُِف  ا  ألهنَّ االجتامعيِّ  املحيِط  يف  َحََلتها 

النَّاِس.

َصحيٌح  اجتامعيٌّ  واقٌع  اذَّ  الشَّ ُسُلوَكُهم  أنَّ  ُلوٍط  قوُم  اعتقَد  َوَقْد 

ٌة ِمْن ِعَلِل الطَّهاَرِة والتَّساِمي يف األخالِق، وهلذا  وَأنَّ َدعَوَة نبيِّهم ِعلَّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ( بقولِِه:  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َوَصَفُهم 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(   ]النمل:56[.

ِعنَْد  منُبوَذًة  وابُِط  والضَّ واآلداُب  الِقَيُم  تكوَن  أْن  ُيعَقُل  وهل 

ُد  ُيَؤكِّ والُقرآُن  نِِه؟  وُمَكوِّ وراِزِقِه  َخالِِقِه  ِعنِْد  ِمْن  َوِهَي  اإلنساِن 

ُحصوَل َذلَِك  يف متمعاِت الَغيِّ وتغلُِّب العاداِت حتَّى َيُْكَم ُمَْتَمٌع 

ُه َيْدُعو إىل  حيِل واإلخراِج ِمْن َوَطنِِه ألنَّ َكاِمٌل عىل َنبِيٍّ ُمْرَسٍل بِالرتَّ

ُموِّ يف األخالِق ويعيُب الَفاِحَشَة يف الواِقِع امُلوِحِل. السُّ

ِمْن  ُمنَْعِدمًا  ُلوٍط  قوِم  املرحوَمِة وبنَي  ة  األُمَّ بنَي  القياُس  وإذا كاَن 

ِّ والَعَمِل عىل حتقيِقِه وَتظاُفِر الُعَقالِء  أساِسِه َفإِنَّ النِّْسبِيََّة يف َقبوِل الرشَّ

ِمْن َحََلِة َقراِر الِعْلِم واحلُْكِم والثََّقاَفِة واإلعالِم والرتبَِيِة والتعليِم يف 

إليها  َدَعانا  تِي  الَّ والِقَيِم  الَفَضاِئِل  عن  ِد  امُلَتَعمَّ التَّغاُفِل  عىل  عِصنا 

قوم لوط عليه 
السالم رأوا 
ف التطهر 

شذوذا، ولذا 
فأصحاب القرار 

فينا يتغاضون 
عن الفضائل 
ويتظافرون 

عىل قبول الرش 
تربية وتعليام 

وثقافة واقتصادا
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اإلسالُم يف َتربَِيِة النَّاِشَئِة وحماَوَلِة َبرِتَها أو تاُوِزها أو إمهاِل الَعَمِل 

ابَِقِة  ِة امَلْرُحوَمِة ألدواء األَُمِم السَّ ُد اْستِتباَع األُمَّ هبا ؛ إنَّ ُكلَّ َذلَِك  ُيَؤكِّ

والتَّْسِييِس  التَّدِريِج  بأسلوِب  وإنَّام  املكُشوِف«،  »عىل  ليَس  ولكْن 

َق يف غرِيهم  َق فيِهم عىل امَلَدى َما حتقَّ واالستغفاِل واملداراِة َحتَّى َيَتَحقَّ

َهَواِت. ابقنَي ِمَن الَوَهِن والفساِد وِعَباَدِة الَغَراِئِز والشَّ ِمَن السَّ

َكَشَفْت  َيٌة  ُمَدوِّ صَخٌة  اإلسالميَِّة  املرحلِة  يف  القرآِن  َصَخَة  إنَّ 

َدَماٍر مَجاِعيٍّ  ِمْن  َتَرتََّب عليها  ِة تاريَخ االْنِحَراَفاِت وما  املِلَّ لُِشُعوِب 

ُظ لُِكلِّ  َخِة إال االنتباُه والتََّيقُّ يف الَعالِ اإلْنَساينِّ ول َيُعْد بعَد َهِذِه الصَّ

َسيُِّد  هبا  تِي جاَء  الَّ َساَلِة  الرِّ َعَظَمَة  وأْدَرَك  يَف  ِ الرشَّ الُقْرآَن  َحَل  َمْن 

اخلليَقِة ى.

ُتُهم يف  َساَلِة ُمِهمَّ يَف وأدرُكوا َعَظَمَة الرِّ ِ ِذين حُلوا الُقرآَن الرشَّ والَّ

العالِ اإلنساينِّ َثِقيَلٌة ثَِقَل الُقرآِن َذاتِِه، وعليِهم َمْسُؤوليَّاٌت يف تطبيِقِه 

والَعَمِل بِِه أكَثَر ِمْن مسؤوليَِّة ِحْفظِِه عىل األلُسِن وَطْبِعِه عىل املصاِحِف، 

الَِفِة، فال ماَل لُِعُلوِّ فِْكٍر َذايتٍّ أو  اِمَغُة عىل األَُمِم السَّ ُة الدَّ ُه احلُجَّ وألنَّ

ياَنِة  اِدقنَي سواًء يف مسأَلِة الدِّ ِقيٍّ أو َغْريبٍّ عليِه وعىل أتباِعِه الصَّ هَنٍْج رَشْ

ِة باالقتصاِد والسياسِة واالجتامِع  ِن أو يف مسائِل الُعلوِم اخلَاصَّ والتََّديُّ

والرتبيِة والتعليِم واإلعالِم وتأسيِس َثَوابِِت احلََضاَرِة.
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َمَع  للتَّعاُمِل  الَواعي  االنطالِق  َمرِجِعيَُّة  عنه  َع  َتَفرَّ وما  فالقرآُن 

النَّاطُِق  ستوُر  الدُّ ُهَو   - القرآَن  أي:   - ُه  ألنَّ احلياَتنِي،  ُشؤوِن  ِة  كافَّ

عوِب  الشُّ سلوَك  امُلنَظُِّم  الدستوُر  ُه  أنَّ كام  ِة،  امُلعاِصَ احلََياِة  حلضاَرِة 

وامَلَواِريِث  واجِلناياِت  وامُلَعامالِت  بالَعَقاِئِد  األخرَيِة  عالَقتِها  يف 

) ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   : َوَجلَّ َعزَّ  قال   ا...  َجرَّ َوهُلمَّ  والِعباداَت، 

ڌ (   ]األنعام:38[.
بِِه  جاَء  يشٍء  ُكلِّ  يف  ْطنَا  َفرَّ  - وُعَلامَء  قاَدًة   - املسلمنَي  َنْحُن  لكنَّا 

زوبَعاِت  أماَم  هبا  َنْصُمَد  َأْن  وُقُلوُبنا  َقوابُِلنا  وَضُعَفْت  الُقرآُن، 

اإلعالِم واألزالِم واألقالِم واألفالِم، وارَتَعَدْت َفَراِئُصنا ُبعيَد الغزِو 

َجاِجَلِة،  الدَّ وهبَرَجِة  َجِل  الدَّ ُصَوِر  أماَم  واالستثامريِّ  االستعامريِّ 

وحاصَناُه  ِة  يَّ املادِّ احلياِة  ُشؤوِن  ِة  كافَّ يف  الُقرآِن  َعِن  فاسَتْغنَينَا 

ِصَفاِت  من  ِصَفٍة  عىل  ِة  والعقاِئِديَّ ِة  التََّعبُِّديَّ ؤوِن  الشُّ يف  وحصناُه 

ياَنِة والتََّديُِّن. ي َبينَنَا َداِخَل َخيَمِة الدِّ التَّزاُحِم والتََّحدِّ

ُة وال َمَواِقُع الَقَراِر احلُُكِوِميِّ  ول تسَتطِِع امَلَداِرِس احِلْزبِيَُّة وال الِفَئِويَّ

َعاملِيََّة  َتْفَقَه  أْن  ْسِميَِّة  الرَّ وِشْبُه  ْسِميَُّة  والرَّ ْعبِيَُّة  الشَّ َساُت  امُلَؤسَّ وال 

َفِهَمِت  بَِقْدِر ما  تِي خياطُِب هبا العالَ اإلنساينَّ  الَّ ُلَغتِِه  الُقْرآِن وعاملِيَِّة 

َفَظلَّ  ِعيَِّة  ْ الرشَّ امَلَساِئِل  لَِفْرِعيَّاِت  واستِْدالالً  وِحْفظًا  تاِلَوًة  الُقرآَن 

إن كنا خدمنا 
القرآن تالوة 

وحفظا واستدالال 
للفرعيات 

فقد فرطنا ف 
كل جوانبه 
احلياتية التي 

تنظم الشعوب
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ِة بَِدَوراِن  القرآُن يدوُر يف حمَوِر اإلقليميَِّة والقوميَِّة واحلزبّيِة والِفَئويَّ

. اَمِة التَّْسِييِس العامليِّ َحََلتِِه الغاِرقنَي يف َدوَّ

ها كوهُنُم ال ُيْدِرُكوَن  ولعلَُّهم ُيعَذُرون ِمْن َحيثِيَّاٍت ُمَعيَّنٍَة وِمْن أمهِّ

امُلَمنَْهَجِة، وما  التَّعِليِميَِّة  احلََياِة  َدَرُسوُه يف حماِضِن  ما  ِمَن األمِر غري 

يف  الِعْلِميَِّة  اهلنَدَسِة  وشيوِخ  الِفْكِريِّ  التََّمْرُحِل  مشاِيِخ  ِمْن  وُه  َتَلقَّ

. الواقِع امُلَؤْدَلِج وامُلَدْبَلِج الَقْهِريِّ والَقرسيِّ

والقرآُن  َمَعُهم،  َة  ُحجَّ وال  هلم  ُعْذَر  فال  ُأْخرى  حيثياٍت  ِمْن  أما 

ِعيًَّة، ويتآَمُر  هَياُن َتطبِيقًا وَوْعيًا وُيتجاَوُز تربَِيًة وَدْعوًة وَمنَْهِجيًة رَشْ

األعداُء داِخَل أقبَِيِة الَواِقِع امُلَتنَاِقِض لِنَْقِض ُعرى القرآِن واستبدالِِه 

املتهالِكنَي  األباَلَسِة  وَبَصِ  َسْمِع  حتَت  امُلَصنَِّع«)1(   احلَقِّ  »بالُفرَقاِن 

التَّنِزيِل وعن تربَِيِة  ُنَصِة  الَغيِّ واملاِل واالبتَِذاِل، املشغولنَِي عن  يف 

األسُهِم  سوِق  يف  واألعامِل،  املاِل  ِرجاِل  مطالِب  بَِتحِقيِق  اجِليِل، 

وبيوِت الِقامِر وَغسيِل األمواِل.
يف  ُتْقَرُأ  ال  ولكنَّها  َبىل،  امُلعاِص؟  عاملِنا  يف  َنْكَبًة  َهِذِه  أليسْت 
ِمَن  حتَّى  الَكَواِرِث،  ُخرباُء  مداها  ُيدِرُك  وال  املرَحَلِة،  خُمَْرَجاِت 

َع يف بعِض البالِد،  : تميُع َنصٍّ َكاِذٍب ُأْطِلَق عليِه هذا االسُم َوُوزِّ )1( الفرقاُن احَلقُّ
ِة لألَسِف. ْتُه بعُض اجلهاِت الكاِفَرِة وأراَدْت بِِه الِفْتَنَة يف األجياِل اإلعالميَّ َتَبنَّ
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َنْفِسِه، ألنَّ اإلسالَم قد صاَر َغِريبًا بنَي أهِلِه ول  امَلنُْسوبنَي لإلسالِم 
ياَنِة متاَرُس يف الواِقِع املكُدوِد والقائموَن اليوم  َتَزْل ُطُقوٌس ِمَن الدِّ
عىل َقراِر اإلسالِم ُهْم ممَّْن ال ُيِسنُوَن احلَِديَث َعْن أنُفِسهم وتاريِخ 
َعْن  حديثِهم  عن  َفْضاًل  أسانِيدِهم  وِسْلِسَلِة  وُعَلامِئِهم  ُشُعوهبِم 
ُفُهم  ْن ُيَعرِّ عوِب، وهم أيضًا ال َيْبَحُثوَن َعمَّ اإلسالِم وخمَرَجاتِِه يف الشُّ
ُهْم  وإنَّام  ِل،  والتََّموُّ ِل  التَّحوُّ ساديِب  يف  َخِفي  أو  عنُهم  َغاَب  ما 
يأَبوَن اإِلعاَدَة والنََّظَر يف ُجذوِر التَّاريِخ َخْشَيَة اإلفالِس وانِكَشاِف 
الَقاِرِئنَي  بُِمَساَعَدِة  التَّأثرِي إال  َهَرِم  األوراِق، فام كان وجوُدهم عىل 

يَطاِن. ِة عىل ُمَراِد الشَّ لَِتاِريِخ األُُبوَّ

وُتِقيُم  وحاِمِليها،  َة  األُُبوَّ َتْطِمُس  ٌة  ُمْسَتِجدَّ ِقراءاٌت  يطاِن  وللشَّ
َسْكَرِة احلارِض واْنِدَفاِعِه، وما كان  باملايض يف  املتشبِّثنَي  النَّكرَي عىل 
الَقَراِر  الحتواِء  بَِليٍل  َرْت  ُدبِّ ُمؤاَمَرٍة  ِمْن  ِسْلِسَلًة  إال  فِْيِه  بام  احلارِضُ 
َعَواِمِل  ِمن  نِْسَبٍة  ُمَقابَِل  واملاِء  واهلََواِء  الِغَذاِء  رَضاِئِب  وَفْرِض 
يَت َباِدَئ ِذي َبْدٍء باالستعامِر، ُثمَّ آلْت إىل االْستِهَتاِر،  االْستِْقَراِر، ُسمِّ
َمِة االستثامراِت:  َل اجلميُع إىل االستثامِر يف ُكلِّ يشٍء، ويف ُمَقدِّ ثم حتوَّ
َ َعنُْه َمْن ال َينْطُِق َعِن اهلوى ى بَِقولِِه:  ُن، َوِهي َما عربَّ ياَنُة والتََّديُّ الدِّ

َد األمر إىل غرِي أهلِِه«)1( . »إذا ُوسِّ

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )59(.

قراءات الشيطان 
للواقع تتجدد 
دائام.. بدأت 
باالستعامر 

وانتهت 
باالستهتار واآلن 

آل كل شء 
إىل االستثامر
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ُه خُيَالُِف الَواِقَع  َوَلُربَّام اْسَتَشاَط الَبْعُض َغَضبًا من هذا التَّعِليِل ألنَّ

ِمْن  والِعرفاِن  والثَّناِء  كِر  الشُّ آياُت  آذاهَنُم  َقْد مألْت  َوُهْم  امَلْرُسوَم، 

َة  يَّ ُفَقهاِء الَقْصَعِة املياِمنَي، َوَقْد بَذُلوا ُكلَّ ُجهِدِهم يف َمنِْح امُلَصلِّنَي ُحرِّ

الِعَباَدِة وَسالَمِة االْعتَِقاِد وَأَماَن احلََرَكِة ُدوَن اعرتاٍض هلُم أو َعَلْيِهم، 

الِت  عىل إِْحراِج الَواِقِع وَتْشِويِش الَعالَقِة  َفِلامَذا ُيِصُّ ُفَقَهاُء  التََّحوُّ

َهِذِه  امَلَواِقِف  ُمَهنِْدسو  َ هلُم  َوَلُربَّام َفرسَّ عوِب؟  الَقَراِر والشُّ َحََلِة  بنَي 

أحالُم  ا  أهنَّ أو  الَبيِت  آلِل  التَّاِريِخ  إَِعاَدِة  يف  ِمنَّا  َرْغَبٌة  ا  بأهنَّ الظَّاِهَرَة 

الَيَقَظِة باْمتالِك قراِرها أو الَبْحِث عنُه، أو َأْن ُيَفرسَّ املوِقُف يف أسَوأِ 

ُيِقيَم  َد عنها أْن  َتْدَفُع املتجرِّ َدٍة  ُد فقداٍن ملصالَِح حمدَّ ُه مرَّ أنَّ األحواِل 

ُة امَلَواِقِع للَقَراِر  النَّكرَي عىل الواقِع وخمَرَجاتِِه، وهذا ما ُتعاين ِمنُْه كافَّ

َض امُلْعرتُض ِضْمَن  ، وَيَروَن ِمْن ُوْجَهِة َنَظِر املرَحَلِة َأنَّ يعرَتِ امُلَعاِصِ

أَي  والرَّ أَي  الرَّ يكَفُل  الذي  القانوِن  خمرجاِت  َحَسَب  مرشوٍع  إَِطاٍر 

ِة التَّعبرِي. يَّ ى بُِحرِّ اآلَخَر وَأْن يطَرَح وُينَاِقَش فيام ُيَسمَّ

امُلَتَداَوِل،  الَفهِم  هبِذا  هلا  عالَقَة  ال  بَِصَدِدها  َنحُن  تِي  الَّ واحلقيقُة 

ا ال تناِقُش أَحدًا يف ُسْلَطاٍن وال يف َقراٍر  وال َعالَقَة هلا بتعليالتِِه، ألهنَّ

اخُتِلَف عليه أو اعرتَض ِمْن أجِل امتاِلِكِه، فالَقراُر حيُثام كاَن َوَجَب 

ْمُع والطَّاَعُة فيام ِتُب الطَّاَعُة له، وامُلنَاَصَحُة فيام ِتُب فيِه  َعلْينا السَّ

يظن البعض 
أن الدنيا بخري 
ما دام املعتقد 

سليام واملساجد 
مفتوحة.. ثم 

نفاجأ هبم وقد 
ملؤوا الدنيا 

عويال وتشويشا 
بني املصلني!

مهندسو املواقف 
ربام فرسوا طرحنا 

هذا أنه رغبة ف 
استعادة تاريخ 
آلل البيت أو 
أحالم يقظة 

بامتالك القرار
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امُلَشاَرَكُة، وال جيوُز لنَا اخلروُج  امُلنَاَصَحُة، واملشاَرَكُة فيام َتِصحُّ فيه 

وُبرهاٌن،  ٌة  ُحجَّ اهللِ  ِمَن  فِيِه  َلنَا  َبَواحًا  ُكْفرًا  رأْينَا  إذا  إال  القراِر  َعِن 
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ُم املواِقَف  ياِح، ألنَّ مثَل هذا ال ُيعالُِج أْمَرًا بَِقْدِر ما ُيَؤزِّ فرِي والصِّ والزَّ

املعاجلاِت  استمراُر  بِِه  ُيْمِكُن  ال  َما  مرَحَلٍة  يف  َما  أمرًا  َعاَلَج  وإِْن 

إَِثاَرٍة وحتريٍش  ُه َمرُشوُع  َوَزَمٍن، ألنَّ َمْرَحَلٍة  امَلَطالِِب يف ُكلِّ  وحتقيُق 

وليَس مرشوَع استقراٍر وَأَماٍن.

يَطاِن يف اإلنسانيَِّة ُكلِّها كي  ومرشوُع التَّحِريِش َمْدَخٌل واِسٌع للشَّ

َق َدَمارها املوعوَد، وبأيِدي أبناِئها املخِلصنَي، وهذا ما ُتَعاين ِمنُْه  َيقِّ

َمِسرياتِِه  يف  ُقْل:  أو  َتَتداَفُع  مَساَراتِِه  يف  زالْت  وال  اليوَم  عوُب  الشُّ

َتَتتاَبُع.

تِي  الَّ َغُة  اللُّ َهِذِه  ولكْن  َوُوَكالِئِه،  يطاِن  الشَّ بَِيِد  ُكلُّها  ُة  واألزمَّ

وال  الَقْصَعِة  َأَكَلُة  يفَهُمها  ال  اِئِك  الشَّ األمِر  هذا  عن  هبا  ُث  نتحدَّ

ەئ  ائ  ىىائ  ې  ې  ې  ې  )ۉ  فقهاُؤها 

ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی 

موقفنا من اجلميع 
املناصحة أو 
املشاركة فيام 

تصح فيه املشاركة
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ِلِل ىلع فَساِد القاويِل الُمتَبَاَدلَِة  إقاَمُة الَّ

بَي أْهِل الباِطيِل
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َد احلَقَّ حيُثام كاَن وَننِْفَي الباطَِل وَنْدَمَغُه أيناَم كاَن  األْصَغُر - أْن ُنَؤيِّ

ٌة يف هذا الَعَمِل غرَي َمْن نِْلنَا منهم  ويف أيِّ وقٍت َكاَن، وليَس َلنَا ُحجَّ

َهِذِه الُوُصوَف اإليامنيََّة العالَِيِة َبْدَءًا بِاحلبيِب األكَرِم والنبيِّ األفَخِم 

ُل بعَد اهللِ  َعزَّ َوَجلَّ  ِذين عليهم املعوَّ ِة اخللفاِء الَّ ى، وهنايًة باألِئمَّ

وِط االهتداِء واالقتداِء، فَهِذِه  يف اجلهِر واخلََفاِء، وَمْن أَخَذ َعنُْهم برُِشُ

ِعيِّ  ْ ْلِسَلُة املباَرَكُة ذاهُتا َوَوْحُدها ِهَي احلاِمَلُة ِصَفَة االلتَِزاِم الرشَّ السِّ

بَِأَدِب الِوَراَثِة، كام الَتَزَمْت بَِأَدِب امُلَعاَمَلِة َمَع َمْن َيْسَتِحقُّ َوَمَع َمْن ال 

. َيْسَتِحقُّ

بِالَوالِء  هلُم  امُلنَْتِمنَي  وبعِض  وأشياِعِهم  أتباِعِهم  ِمْن  غرُيُه  وأما 

ِد عن أدهبِم وُسُلوِكِهم فال َننِْفي عنُْهم ِصَلَة الَعالَقِة وال َننِْفي  امُلَجرَّ
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َف امَلَحبَِّة؛ ولكنَّنَا َننِْفي َعنُْهم ِعنَْد تاُوِزهم ُحدوَد األََدِب  َعنُْهم رَشَ

َعاِة امُلْهَتِديَن. َف االْهتَِداِء واالقتَِداِء بِالدُّ ِعيِّ ورَشَ ْ الرشَّ

وخوَفُهم  الَبيِت  آَل  بِْاسِمنَا  عنُهم  اِدَرَة  الصَّ األقاويَل  ونحُصُ 

عَلينا وشوَقُهم إَِلْينا يف َداِئَرِة طَِباِعهم وُفُهوِمهم وَعَواطِِفهم اجلَيَّاَشِة 

بِالَعَداَوِة امُلْطَلَقِة لَِغرِينا ُمقابَِل ُحبِِّهم َلنَا وَمْدِحِهُم امُلْفِرِط َلنَا وُمَقابَِل 

َلْعنِِهم وَسبِِّهم وَشْتِمهم يف ِجَهِة التَّفِريِط لَِغرِينا.

َنْفِسيَّاهِتم  وَضْعِف  ُفُهوِمهم  ِضيِق  عن  وا  ُ َعربَّ َقْد  يكوُنون  وهبذا 

وا فيام قاُلوه َشَططًا عن إماٍم  ُ وَهوى ذاهِتم وَرَغَباِت َشَهواهِتم ول يعربِّ

ِة آِل الَبيِت وال عن عالٍ من ُعَلامِئِهم وال َحتَّى عن َمنَْهِجهم  ِمْن َأِئمَّ

ِعيِّ الذي َيِديُن آُل الَبيِت َموالُهْم بِِه. ْ الرشَّ

تِي  ُة الُفهوِم والتَّْفِسرياِت والتَّعِليالِت والتَّعِليَقاِت الَّ وهبذا َتِقُف َكافَّ

تزَخُر هبا ُكُتُب أولِئَك ومنابُِرهم ومالُِسُهم وَنرَشاهُتم وَخَلواهُتم وما 

ِة آِل الَبيِت ِمْن َباِب ُحسِن الظَّنِّ فيِهم  َنَسُبوه ِمْن ُهنَا أو ِمْن ُهناَك ألَِئمَّ

وسوِء الظَّنِّ يف غرِيهم، أو ِمْن باِب النَُّصِة هلم َوَلْو باإِلْفِك والَكِذِب 

ُل إىل  ِل عىل حقيقِة ُظْلِم الَغرِي هلُم، أو غرُي َذلَِك، ُكلُّ هذا َيَتَحوَّ امُلَدلِّ

َأْلِسنََة  َتَتَجاَوُز  ال  آخِريَن  َلَدى  ُمَغاَلَطٍة(  و)فِْقُه  َقوٍم  لدى  َفْهٍم  ُسوِء 

نيا واآلِخَرِة،  الدُّ املسُؤوُلوَن عنها يف  َوُهم  قاِئِليها،  وقلوَب وعقوَل 

كل ما ذكر من 
أقاويل ف مبة 

آلل البيت إفراط 
داخل ف دائرة 

ضيقة لفهومهم 
العاطفية وف 
مقابله تفريط 

آخر وهو سبهم 
لغري آل البيت 
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تِي َوَقَع فيها َرِعيٌل ِمْن أْبنَاِء  وُهُم امَلْسُؤوُلوَن أيضًا َعِن االْنِحراَفاِت الَّ

ِذيَن ال يفَهُموَن ِمْن )َمْدَرَسِة  وأجياِل آِل البيِت األْغراِر وأشباِهِهم الَّ

آِل الَبيِت( غرَي الَوالِء ِمَن الغرِي والتَّكِرَمِة لَِذَواهتِم وامُلطاَلَبِة بِاحلُُقوِق 

اِع، َمَع أنَّ  ُث عنها َمَداِرُس الصِّ امَلفُقوَدِة وامَلْسُلوَبِة عنُهم كام تتحدَّ

ما هلُم عنَد النَّاِس ِمْن ُفروٍض وُعروٍض، ُربَّام ال َتَتَجاَوُز ِعنَْد النََّظِر 

ُه الَبْعُض أو التَّباِهي  فيها بُِعْمٍق َمْسَأَلَة النُُّفوِس واألهواِء َوَما َيْسَتِغلُّ

َة وإشعاَل ناِر  ْنَيويَّ ْهَو والِكرِبَياَء واحلُظوَظ الدُّ والفخَر والَعَظَمَة والزَّ

اِع َبنَي الَفريَقنِي امُلَتنَاِزَعنِي وال غرَي َذلَِك. الصِّ

ِذين  الَّ َلَمِة  الَقَتَلِة والَفَجَرِة والظَّ َعِن  امُلَدافِعنَي  َلْسنَا يف موِقِف  نَا  إنَّ

إَِداَنتِهم وَلْعنِهم  امَلْجُموَعاِت عىل  ِمْن ساِئِر  امُلَتَحْذلِِقنَي  َأْلِسنَُة  َتتَِّكُئ 

وَشْتِمهم بِاْعتَِباِر ُظْلِمهْم آلِل الَبيِت َقدياًم أو حديثًا، َفتِْلَك مسَأَلٌة قد 

َها ول َتُعْد ُمْثِمَرَة البياِن وال االستِْبياِن، وتبَدُأ بِالَعاطَِفِة  تاوَزْت َحدَّ

وتنتهي بالَعاِصَفِة وال جديَد أبدًا.

كاِم امُلَتداَوِل وامُلَتَباَدِل إىل  نحُن يف حاَجٍة إىل صِف َنَظِرنا َعِن الرُّ

النََّظِر يف ُسلوِك الَقوِم وَدقائِق َمَواِقِفهم، فامُلنَْطَلُق الذي انطَلُقوه ُمنُذ 

َساَلِة باِم فِيِه ِمْن َتنَاُقٍض واْختاِلِف َرأٍي كاَن ُمنْطَلَق األخالِق  َعهِد الرِّ

تسييٍس  أو  بُِحبٍّ  َعنُْهم  ُيَدافُِعون  ِذيَن  الَّ ا  وأمَّ انعداِمها،  ُمنَْطَلَق  ال 

الظاملون آلل 
البيت ال 

يستحقون الدفاع 
عنهم؛ ولكن 

تلك مسألة قد 
أخذت وقتها وال 

ثمرة فيها اآلن

البد أن نتوجه 
للنظر ف 

سلوك القوم 
ودقائق فقههم
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َماِن واملكاِن،  فهم ُمنَْطِلُقون ِمْن َبَواِعَث وُظُروٍف َجَرْت يف ِوَعاِء الزَّ

وَشتَّاَن بنَي احلاَلنِي وامَلوِقَفنِي.

 v ٍَّشتَّاَن َبنْيَ ما َيِصُفُه األشياُع واألقامُع عن عالَقِة اإلماِم عيل

ام َيِصُفُه اإلماُم عيلٌّ   يِق، وعَّ دِّ ِل أيب بكٍر الصِّ َم َوْجَهُه باخلليفِة األوَّ وكرَّ

ُث به. v  ويتحدَّ

)ِذي  إىل  يُق  دِّ الصِّ بكٍر  أبو  َبَرَز  »ملا  قال:   v ُعَمَر  ابِن  فَعِن 

الَقَلَصِة( واستوى عىل راِحَلتِِه أَخَذ عيلُّ بَن أيب َطالٍب v يقوُل: 

َتْفَجْعنا  وال  َسَيَفَك   َّ مُل ُأُحٍد:  يوم  ى  اهلِل  رسوُل  قاَل  ما  َلَك  أقوُل 

بِنَْفِسك، وارَجْع إىل املدينَِة، َفَواهللِ َلئِْن ُفِجْعنا بَِك ال يكوُن لإلسالِم 

. v نَِظاٌم أبداً«)1( َفَرَجَع

فلو كاَن عيلٌّ  v - عىل ما َيُقوُل أهُل األضالِيِل واألَقاِويِل - ل 

ْح صدُرُه أليب بكٍر وَرآُه َناِهبًا اخلالَفَة َعنُْه ملا َنَصَحُه بالبَِقاِء يف  َينرَْشِ

 ، َعُه عىل اخلُروِج َلَعّلُه يسرتْيُح ِمنُْه ويصُفو له اجلَوُّ املدْينَِة، بل ُربَّام َشجَّ

ِر،  ولكن أعاَذُه اهلل ِمْن َذلَِك، فاإلماُم عيلٌّ أكرُب ِمْن ِمْثل هذا التََّصوُّ

َذيِن يتآمراِن ِمْن داِخل  وإنَّام هذا َجرى بأقامِع التَّسييِس والتَّدنيِس الَّ

وإنَّام هم  ُخلفاء،  ليُسوا  م  الِعْلِم ألهنَّ َمنَابِر  فوِق  ِمْن  أو  احلُْكِم  أقبَِيِة 

»البداية والنهاية« البن كثري  )314/6، 315(.  )1(

 v اإلمام
أكرب من أن يوغر 

 صدره عىل 
أيب بكر v أو 
يراه ناهبا للخالفة
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أقَرُب إىل احلَُلَفاِء عىل أمٍر ُمَراٍد.

املهاِجريَن  ِمَن  َأَحٍد  َخَلِد  يف  َيُكن  ل  َساِعَدَة  بني  َسِقيَفِة  ويف 

راِت  والتََّصوُّ التَّعليالِت  ِمَن  اليوِم  وقبَل  اليوَم  َيُدور  ما  واألنصاِر 

ِقيَفَة ُصوَرًة ِمْن ُصَوِر  تِي َبنَاها ُرَكاُم الَوعِي امُلَتآِمِر َحتَّى جعُلوا السَّ الَّ

اخِلَياَنِة وَنْكِث الُعُهوِد.

ِمَن  بَِكثرٍي  أنَصُع  ِهَي  ى  وفاتِِه  َعِشيََّة  ذاهِتا  يف  وَرَة  الصُّ ولعلَّ 

ُج بِه ألفاُظ احلريصنَي عىل أهِل الَبيِت  وَداِويِّ الذي َتَتَهدَّ كاِم السَّ الرُّ

ُجْزٌء  َوُهْم  األوىل  اللَّْحَظِة  ُمنُْذ  الَبيِت  فآُل  لطاِن،  السُّ ِمَن  وموِقِعهم 

ِة احلُْكِم أو يف رعايا املعِرَفِة  ِمن الَقَراِر واالْستِقراِر َسَواًء كاُنوا يف ِقمَّ

والِعْلِم.

ْبِع فالُبدَّ َأْن ُتَعاَلَج بَِأْمٍر آَخَر،  ا رغَبُة الطَّ ِع، وأمَّ وهذا ُهَو رأُي الرشَّ

وأقامُع  الَغَرِق،  أقامِع  عنَد  النََّجاِة غرُي عالِجها  ُسُفِن  ِعنَْد  وعالُجها 

َمنَْهُج حياهتِم،  ُه  َمَواِقِفِه ألنَّ وَدْعِم   ِّ الرشَّ تربيِر  إىل  وَن  ُمْضَطرُّ الَغَرِق 

اإلسالِم  َنَظِر  ُوْجَهِة  ِمْن  األموِر  إىل  ينُظرُوَن  َفُهم  النََّجاِة  ُسُفُن  ا  َأمَّ

جاِل وَثَباهتِم،  نَُّة من َتوثِيِق الرِّ َذاتِِه، وَيثُِقوَن باِم َنصَّ عليِه الُقْرآُن والسُّ

َعِن  يسَتِعيُضوا  َجَرِة لن  الشَّ ى حتَت  اهللِ  َرُسوَل  باَيُعوا  ِذيَن  الَّ وَأنَّ 

وإنَّام  وامُلَغاَلَبِة،  امُلنَاَفَسِة  ِد  ملَجرَّ واحلُْكِم  لَطاِن  بالسُّ اهللِ  َوِرَض  الَبْيَعِة 

آل البيت هم 
جزء من القرار 

واالستقرار 
سواء كانوا ف 

قمة احلكم أو ف 
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وليس رأي الطبع
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هذا يكوُن يف غرِيِهم ِمْن َحَلِة األقالِم واألفالِم واألزالِم ِمْن َعَبَدِة 

. ُلوِك النََّبِويِّ امَلْرِعيِّ ِعيِّ والسُّ ْ َدِة َعِن األََدِب الرشَّ الَعاطَِفِة املجرَّ

امَلَواِقِف،  عىل  وُأَمنَاُء  النُُّصوِص  عىل  األَُمنَاُء  ُهُم  الَبيِت  آَل  إنَّ 

اِشَدِة ُكلِّها،  وبَِمَواِقِفهم وأماَنتِهم ُحِفَظ اإلسالُم عىل َعْهِد اخِلالَفِة الرَّ

اِشَدِة لكاَن األمُر عىل  ولوال وقوُف آِل الَبيِت إىل جانِب اخِلالَفِة الرَّ

. غرِي ما ساَر واسَتَقرَّ

ِعيِّ  ْ اْنَتهى َدوُر اخِلالَفِة الرشَّ الَبيِت  آِل  ِمَثاُل  َوُهَو  وبَِتنَاُزِل احلََسِن 

وَبَدأ ما ساّمُه النبيُّ ى بـ)امُلْلِك الَعُضوِض(.

ِعيِّ قائاًم إىل َأْن َيْقيِضَ  ْ وكأينِّ بِامَلْعنَى امَلْفُهوِم ِمْن هذا التَّحِديِد الرشَّ

يف  احلََسُن  اإلَماُم  َقاَلُه  ما  امَلْعنى  هذا  ُد  وُيَؤيَّ َمْفُعوالً،  كاَن  َأْمَرًا  اهللُ 

لِنا،  بَِأوَّ َهَداُكم  اهللَ  »إنَّ  الَقراِر:  عن  تناُزلِِه  َعِشيََّة  قاهلَا  تِي  الَّ ُخْطَبتِِه 

وَحَقَن ِدَماَءُكم بِآِخِرَنا«)1(.

َماِء عىل َيِد َرُجِل اخِلالَفِة امَلنُْصوِص عليها مسأَلٌة  فقضيَُّة َحْقِن الدِّ

أقاَم  v عنَدما  َموِقُف احلُسنِي  يٍَّة، وال يقلُّ أمهيًَّة عنها  ذاُت أمهِّ

َة  َة عىل امُلِحبِّنَي وامُلْبِغضنَي فَخَرَج لَِتحقيِق ما ُيصِلُح اهللُ بِِه األُمَّ احلُجَّ

امُلِحبِّنَي  خَتاُذِل  َبنَي  َشهيَدًا  فُقتَِل  الِفْتنََة،  بِِه  وَيُدكُّ  الَكِلَمَة  بِِه  وجيَمُع 

)1(  »تاريخ الطربي« )167/3( .

آل البيت هم 
سفن النجاة، 

ويدل عليها قول 
اإلمام احلسن 

v: »إنَّ اهللَ 
لِنا« َهَداُكم بَِأوَّ
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� ملْدَرَسِة  واِعيًا  درَسًا  فكاَن  الَباِغنَي،  وَبْغِي 

ِكٍر؟ َفَهْل ِمْن ُمدَّ

يَق الطَّبِعيَّ الَغالَِب عىل النُّفوِس َيأبى َقُبول احلَقِّ ِمْن َأْصِلِه،  إنَّ الضِّ

التَّرِبيَراِت،  ِمَن  ُينَاِسُبُه  باِم  يِق  الضِّ هذا  عن  النَّاتَِج  املوِقَف  ُر  ويربِّ

أمِر تفسرِي  ِة واملطُلوَبِة من  املرُجوَّ باحلقيَقِة  والتَّرِبيَراُت ال عالَقَة هلا 

ِة  َأِئمَّ َنَظِر  ُوجَهِة  ِمْن  واملواِقُف  واألحواُل  وامَلَواِقِف،  األحواِل 

ْخيِصِّ  الشَّ أِي  بالرَّ وال  وخمَرَجاهتا،  باألحداِث  َترَتبُِط  ال  الَبيِت  آِل 

ِة  تِي َتِليُق باألِئمَّ ِعيَِّة الَّ ْ للَفْرِد َذاتِِه، وإنَّام َترَتبِط بامَلَواِقِف األَدبِيَِّة الرشَّ

ْلِم وُسُكوتًا  بالظُّ ِرَضً  َتنَاُزالً وال  ليَسْت  األََدبِيَُّة  ياَقُة  واألتَباِع، واللَّ

َف  ٌف وُحْسُن اهتَِداٍء واقتَِداٍء ملا يَفُظ رَشَ َعنُْه، وإنَّام ِهَي ُسُموٌّ ورَشَ

َبْيَضِة اإلسالِم.

وأداُروا  وأرضاهم،   n الَبيِت  آِل  ُة  َأِئمَّ َذلَِك   فعَل  َوَقْد 

َل وسامُهوا يف تثبيتِِه َمَع َأنَّ قراَر احلُكم كاَن َمَع غرِيهم،  امُلْجَتَمَع األوَّ

ُة آِل الَبيِت َأْنُفِسهم، وهذِه  ًة يرِجُع إليها َأِئمَّ بل صاَرْت َمَواِقُفهم ُحجَّ

ُعثامَن   مقَتِل  بعَد  ِخالَفُته  َتَعيَّنَْت  عنَدما   v عيلٍّ   اإلماِم  َمُقوَلُة 

ُه باَيَعنِي القوُم الَِّذين باَيُعوا أبا بكٍر وُعَمَر وُعثامَن عىل ما  v : »إنَّ

، وإنَّام  اِهِد َأْن خْيَتاَر وال للَغائِِب َأْن َيُردَّ باَيُعوهم عليِه، َفَلْم َيُكْن للشَّ

مواقف األئمة ال 
ترتبط باألحداث 

وخمرجاهتا وال 
بالراي الشخيص 

للفرد ، بل 
بالنبوة )أدب 

الرشع وأخالقه(
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وُه إَمامًا  ورى للُمهاِجريَن واألنصاِر، فإذا اْجَتَمُعوا عىل َرُجٍل وَسمَّ الشُّ

وُه  كاَن َذلَِك  هللِ ِرضًا، َفإِْن َخَرَج َعْن أمِرهم َخاِرٌج بَِطْعٍن أو بِْدَعٍة َردُّ

َباِعِه غرَي سبيِل املؤمننَي، َوَوالَُّه  إىل ما َخَرَج ِمنُْه ، َفإْن أبى قاتُلوُه عىل اتِّ

 اهللُ ما َتَوىل«)1( ، وقاَل v أيضًا : » إِنَُّكم َباَيْعُتُمون عىل ما ُبويَِع 
َعَليِه من كاَن َقْبيِل، وإنَّام اخِلَياُر للنَّاس قبَل أن ُيبايُِعوا، فإذا باَيُعوا فال 

ِخياَر هُلم «)2(.

لنَِي عىل اخِلالَفِة َموِقٌف  إَِذْن فامَلوِقُف النَّاِشُئ َلَدى الَعديِد ِمَن امُلَتَقوِّ

َطْبِعيٌّ َذايتٌّ ال َعالقَة َلُه باالقتَِداِء واالهتَِداِء امُلْقَتَبِس ِمْن َموِقِف اإلماِم 

ا اإلماُم عيلٌّ َفَقْد كاَن ُشَجاَعًا َمَع َنْفِسِه َوَمَع َغرِيِه  َعيلٍّ وآِل بيتِِه، وأمَّ

ٍد وال  ِة واخِلالَفِة ُدوَن َتَردُّ َل َمْسُؤوليَّاتِِه امُلنَاَطِة بِه يف ِخْدَمِة األُمَّ وحتمَّ

اٍت. َة َمرَّ ُجْبٍن، بل قاَم بالنَِّياَبِة للِخالَفِة عىل عهِد اخلليَفِة الثَّاين ِعدَّ

أَناَبُه اخلليَفُة الثَّاين ُعَمُر بن اخلطاِب v عىل املدينَِة سنَة   -1

14هـ عندما أراَد غزَو الِعَراِق بِنَْفِسِه.

وِم. أنابه أيضًا  v سنَة 15هـ عنَد ُشُخوِصِه لِِقَتاِل الرُّ  -2

أنابه أيضًا  v سنََة 15هـ عنَد ُخُروِجِه إىل َأْيَلَة.  -3

)1(  رشح هنج البالغة )75/3( .

» اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد« للمفيد )243/1(.  )2(

تليل املتقولني 
عىل اخلالفة ناشئ 

عن الطبع وال 
عالقة له بحسن 

االقتداء واالهتداء 
الذي كان إمامنا 
عيل معدنه وقبسه
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 v  اِم ُعَمَر أنابه  v سنَة 17هـ ملا استَمدَّ أهُل الشَّ  -4

اِم وكاَن  عىل أهِل فَِلسطِنَي، فَشَخَص ُعَمُر  v إىل الشَّ

عيلٌّ  v هو املستخَلَف عىل املدينَِة)1(.

ُقها هنا ال ُنريُد هبا َكْبَح مجِاِح امُلِحبِّنَي  تِي ُنوثِّ وَهِذِه االستدالالُت الَّ

وإنام  إليه،  وذاِهُبون  عليه  ون  ُمِصُّ ُهم  فيام  أصواهتِم  إسكاَت  أو 

امُلِحبِّنَي وغرِي  ِة أنُفِسهم َوُهم ُقدَوُة  نحُن بَِصَدِد تثبيِت موِقِف األِئمَّ

ِجَهٍة،  ِمْن  عليِه  كاُنوا  الذي  ِعيِّ  ْ الرشَّ الَعْدِل  ِة  ُحجَّ إلقاَمِة  امُلِحبِّنَي، 

وإلبراِز َمَواِقِع اإِلفَراِط َلَدى أشباِهنا وأمثالِنا ممَّْن أَخَذْت هبِم َوَقاِئُع 

احلُْكِم  يف  واالْعتَِداِل  ِط  التَّوسُّ َعِن  َبِعيدًا  اجلُنُوِح  نحَو  األحداِث 

تِي َوَقَع فيها  وتقريِر املَواِقِف، وأبرَزْت هذه الوقائع َمواِقَع التَّفِريط الَّ

َرِت األوَضاُع عىل أيدهيِم  أقامُع الِفَتِن ِمَن امُلْبِغِضنَي آَل الَبيِت ممَّْن َتَفجَّ

ِن. َياَنِة والتََّديُّ بِاْسِم الدِّ

وإَِعاَدُة  َعظِيٌم  َمْكَسٌب  والتَّفريِط  اإلفراِط  َطَرِف  ِمْن  فاخلاَلُص 

امَلوِقُف  هذا  َلُه  َيُروُق  ال  يطاَن  الشَّ ولكنَّ  األمَثِل  للنَّموَذِج  حقيقٍة 

َيَتَبنَّى َطَريَفِ اإلفراِط والتَّفِريِط يف كلِّ عٍص ومرَحَلٍة  َبْل  َيَتَبنَّاُه،  وال 

وَهِذِه  فِْعٍل«،  ُة  َردَّ فِْعٍل  »لكلِّ  القاِئَلِة:  الَقاِعَدِة  َغَرَض  هبا  َق  لُيَحقِّ

»البداية والنهاية« )7: 35( ، وتاريخ الطربي )4: 83( .  )1(

هذه االستدالالت 
ال تفيد إسكات 
املحبني ولكنها 
لتثبيت موقف 

األئمة أنفسهم، 
وهم قدوة املحبني 

وغري املحبني

الشيطان 
يتبنى الطرفني 

ويستثمرمها عىل 
قاعدة: لكل 
فعل ردة فعل
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وذاَك  هذا  ومَع  والِقَيِم،  باألخالِق  هلا  عالَقَة  ال  َبْحَتٌة  ُة  يَّ مادِّ قاِعَدٌة 

ُهنَا  ِة، ولكنَّا  ِة واخلَاصَّ الَعامَّ َفِهَي أصٌل من أصوِل احلََرَكِة يف احلياِة 

َعِن  النَّاتِِج  االنِفَعاِل  َموِقَف  األبراِر ال  فَوِة  الصَّ ِرجاَل  موِقَف  ُر  نقرِّ

َباِت اللَّيِل والنَّهاِر. احلواِدِث وتقلُّ

َفنَْمنََعُه ِمْن  وَرِة بَِمَكاٍن َأْن نأُخَذ عىل َيِد الظَّالِ  ُ َلَقْد صاَر ِمَن الضَّ

َراتِِه  وتصوُّ أعاملِِه  ُسوِء  يف  ُيوِقُعُه  الذي   ِّ الرشَّ َعِن  ونحُجَزُه  ُظْلِمِه 

النَُّصُة  ُق  َتَتَحقَّ َحيُث  بِِه  االلتزاِم  ِف  ورَشَ احلَقِّ  موِقِف  إىل  ونعيُدُه 

أو  َظاملًا  َأَخاَك  »ُانُص  ى:  قولِِه  ِمْن  ُة  املجُلوَّ املعاين  وترُبُز  ُة  املرُجوَّ

ظاملًا؟  ُه  ننُصُ فكيَف  َمظُلومًا،  ُه  َننُْصُ اهللِ:  رسوَل  يا  قال:  مظُلومًا، 

فاملحبُّوَن  معناه،  يف  ما  أو  الظُّْلِم«)1(  َعِن  َفَتْمنَُعُه  بَِيِدِه  تأُخُذ  قال: 

يَطَرِة عىل  السَّ داِئَرِة  َعْن  أمُرُهم  َخَرَج  َحتَّى  احلبِّ  أفرطوا يف  ِذين  الَّ

مقاييِس  إىل  لَِيُعوَد  ْبِعيِّ  الطَّ احلُبِّ  مِجَاَح  يكَبُحوا  أن  جِيُب  الَعَواطِِف 

ُطوا يف ِزمام التََّعلُِّق واحُلبِّ جِيُب عليِهم  ِذيَن فرَّ ِع، وامُلْبِغُضون الَّ الرشَّ

ُفوا عن َأْنُفِسهم َوْطَأَة الَبْغَضاِء  أن َيْسَتْمِسُكوا بَِحْبِل اهللِ امَلتنِِي فيخفِّ

ِع َذاتِِه ِمْن ُسوِء الظَّنِّ يف  احِلنَي ؛ لَِيْسَلُموا بِالرشَّ واحلََسِد لِِعَباِدِه الصَّ

ابُِح ِمْن ُكلِّ الوجوِه َذلَِك   تفسرِي احلََواِدِث ومَرياِت األحواِل، والرَّ

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )2312(.
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ِرِه َمْهام َكلََّف األمُر وكاَنِت النَّتِيَجُة. العاِئُد إىل اهللِ ِمْن ُسوِء َتَصوُّ

اِشُدون قد َرَأوا َمواِقَف امُلْفِرطنَي ملَّا َرَأوا ِمنُْهم االْنِدَفاع  فاخلَُلَفاُء الرَّ

وُحبِّ  النُّفوِس  َد  مرَّ الِقَتالِيَِّة  ملواِقِفهم  الباِعَث  أنَّ  وَعِلُموا  امَلِقيَت، 

بُِفُهوِمهم  لَطِة واألنانيَِّة ، وكانت َهِذِه املواقُف القتاليَُّة مدُعوَمًة  السُّ

املرُشوَعِة  اخِلالَفِة  َقَراِر  َحََلِة  ِضدَّ  ِعيَِّة  ْ الرشَّ النُّصوِص  ِمَن  امُلْسَتنَْبَطِة 

ِة، وكان هذا التَّقِديُر لَدى اخلَُلَفاِء َقاِئاًم عىل  ِمْن ِعنِد اهللِ وبإمجاِع األُمَّ

فآثُروا  َمَعًا،  الَفِريَقنِي  يطاُن هبا هالَك  الشَّ أراَد  تِي  الَّ الُفرَصِة  تفويِت 

َسالَمَة الَفريَقنِي ِمَن اهلاَلِك وتاَوُزوا ُعْقَدَة االْمتاِلِك مَلْن ال َيْرَعوي 

نيا وُسلَطان احلُْكِم،  َماِء يف سبيِلها فيرتُكوا هلُم ِقياَدِة الدُّ َعْن إَِساَلِة الدِّ

بَِيِة  وَنَظُروا إىل ما عنَد اهللِ َعزَّ َوَجلَّ وحاَفُظوا عىل ُسلَطاِن الِعْلِم والرتَّ

ِعيَِّة . ْ َفاِت الرشَّ وبِنَاِء األحواِل والصِّ

وُهْم عىل أْنامٍط: 

َنَمٌط َجديٌر باخِلالَفِة واحلُْكِم منُذ بَِداَيِة األْمِر ؛ ولكنَّها   *

وُمْستشارًا  َوِزيرًا  فكاَن  غرِيِه  إىل  َفْت  ُصِ اهلل  بأمِر 

.v ٍّوُمَساِعدًا ناِصَحًا كاإلمام عيل

َنَمُط احلاِمِل لَِواَء اخِلالَفِة وامُلرَتبِِّع عىل عرِشها باإلمجاِع،   *

وَسالَمِة  لالستقراِر  َطَلبًا  الَقَراِر  َعِن  تناَزَل  ولكنَُّه 

أنامط آل البيت 
من حيث 

عالقتهم باحلكم
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كاإلماِم  موِقِفِه  يف  ِعيُّ  ْ الرشَّ النَّصُّ  َدُه  وَأيَّ االستمراِر، 

احلََسِن.

ِلِه  اِت إلَقاَمِة َمنَْهِج اخلالَفِة بعَد حتمُّ َنَمُط امُلَخاطِِر بِالذَّ  *

ماِن  الزَّ اختالِف  َمَع  املسلِمنَي  ِمَن  اآلالِف  َبيَعِة  أعباَء 

واملكاِن، فكاَن االْستِْشهاُد كاإلماِم احلَُسنِي.

َترَتبُِط  ُعْظَمى  إسالميٌَّة  َمْدَرَسٌة  األنامِط  َهِذِه  ِمْن  َنَمٍط  ُكلِّ  ويف 

اخلَِليَفُة  ََذُه  اختَّ الذي  الَقَراِر  اخَتاِذ  سالَمَة  ُز  وُترْبِ وُمَرَياهِتا  بِامَلْرَحَلِة 

َنَجاَح  امُلْعَتِقِديَن  التَّْحِريِش  أْهِل  َموِقُف  هذا  ُمَقابَِل  ويرُبُز  امُلَوفَُّق، 

الَقراِر  بِاْمتاِلِك  واْنتَِصاَرُهم  َمَقاَماهتِم  عن  َجاِل  الرِّ بَِتنَاُزِل  ُخطَّتِِهم 

احلََسِن  اإلماِم  موقِف  وتعليِل  األْطَهاِر،  الَبْيِت  آِل  من  وُخروِجِه 

ُه َداِعٌم ملََِواِقِفِهْم وَراٍض عنها  ! ْلِح بَِأنَّ v يف  َقُبوِل الصُّ

الَمِة  السَّ رُشوُط  فيه  اْجَتَمَعْت  َكَمَثاٍل  احلََسِن  اإلماِم  وَموِقُف 

اْنتَِقاَل  يعني  فيِه ال  التَّفريِط  وَعَدِم  الَقراِر  اْستِْخَداِم  الُقْدَرِة عىل  َمَع 

اخِلالَفِة إىل اجِلَهِة األُْخرى، وإنَّام يعنِي اْنِقَساَم الَقَراِر إىل ِقْسَمنِي: 

احلََسِن  اإلماِم  يف  عليها  امَلنُْصوِص  اخِلالَفِة  َبَقاُء  ِل:  األَوَّ القسِم 

ِة، َفُهو اخلليَفُة اخلَاِمُس بِنصِّ احلديِث:  ِة بَِمْدَرَسِة النُُّبوَّ وَمْدَرَستِِه امُلَسامَّ

صلح اإلمام 
 v احلسن
ال يعني انتقال 

اخلالفة بل 
انقسامها
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»اخلالفة ثالثون عامًا«)1(.

األُْخرى  اجِلَهِة  إىل  لطاِن  والسُّ احلُكِم  قراِر  انتقاُل  الثَّان:  القسِم 

ِة وليَسْت جلََداَرِة اآلِخِذين هلا، َبل  الَمِة لأُلمَّ َكَمْخَرٍج ِمْن خماِرِج السَّ

 ، »...وسُيْصلُِح اهللُ بِِه بنَي فَِئَتنِي ِمَن 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص ��فِل�ٱ سوُل ى  ُه الرَّ ُهو ما سامَّ

ُ ُهَو وسيَلٌة للُخروِج ِمَن األزَمِة وَتَفاٍد آلثاِرها 
ح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� امُلسلِِمنَي«)2( ، َو

ْلبِيَِّة. وخمَرَجاهتا السَّ

فانَقَسم القراُر اإلسالميُّ منُذ تِْلَك اللَّْحَظِة إىل: 

وِط الكاِمَلِة بَِيِد الطَّاِمِعني يف القراِر بِنَاِء  * قراِر ُحْكٍم ُمنَْعِدِم الرشُّ

عىل ُصْلٍح مرشوٍع، 

اِشِديَن امَلْهِديِّنَي. * وقراُر ِعْلٍم بَِيِد اخلَُلَفاِء الرَّ

ياسِّ إىل  َلِت اخِلالَفُة ِمْن مدُلوهلا السِّ ِعيِّ حتوَّ ْ وِمْن َهَذا امُلنَْطَلِق الرشَّ

ِل  الَمِة َكأوَّ املدُلوِل الِعْلِميِّ األََبِويِّ الذي اسَتنََدْت عليِه َمْدَرَسُة السَّ

َقاَل:  رواُه ابن ِحبان يف صحيحه )6657( وأحد )22559( َعْن َسِفيَنَة   )1(

ى َيُقوُل: »اخْلِاَلَفُة َثاَلُثوَن َعاًما ، ُثمَّ َيُكوُن َبْعَد َذلَِك   ِ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ

امُلْلُك«.

سيد(  هذا  ابني  )إن  باب   ، الصلح  كتاب   ، صحيحه  يف  البخاري  رواه   )2(

.)3430(

انقسام القرار 
اإلسالمي
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ِك  بالتََّمسُّ َة  األُمَّ ُيْلِزُم  النَّصُّ  املرُشوِع، وَصاَر  الَقَراِر  ٍل يف مَرى  حتوُّ

نَِد  السَّ َقَرار  َحَلُة  َوُهْم  نَي،  امَلْهِديِّ اِشِديَن  الرَّ اخلَُلَفاِء  بَِمَواِقِف  رشعًا 

األََبِويِّ امُلتَِّصِل بِاإلَماِم احلََسِن َوَمْن يف َداِئَرتِِه ِمَن امُلوالنَِي َلُه: »عليُكْم 

نَي ِمْن َبْعِدي«)1( . اِشِديَن امَلْهِديِّ بُِسنَّتِي وُسنَِّة اخُلَلَفاِء الرَّ

وانتهِت اخِلالَفُة امَلنُْصوَصُة رَشَعًا بَِتوِقيِع اإِلَماِم احلََسِن التَّنَاُزَل ِمْن 

ِعيًَّا َجديَدًا ُهَو )امُلْلُك  ى رَشْ حيُث الَقَراُر ، وَبِقَي القراُر يِمُل ُمَسمَّ

اآلَخِر  الطََّرِف  بتوِقيِع  الَعُضوِض  امُلْلِك  وَتْبَدأ مرَحَلُة  الَعُضوُض(، 

ِة. عىل َقراِر التَّنَاُزِل ومواَفَقتِِه عىل حِل مسؤوليَِّة احلُْكِم يف األُمَّ

بِالثَّوابِِت  االلتَِزاِم  إىل  ُعوِب  الشُّ َة  كافَّ النَّصُّ  َهَذا  ألَزَم  كام 

َعُضوَضًا،  ُمْلكًا  كاَن  َوإِْن  احلُكِم  َقَراِر   حلاِمِل  والطَّاَعِة  ْمِع  والسَّ

ارَتَبَط  َوَمِن  الِعْلِم  َقراِر  حلاِمِل  واالْهتَِداُء  واالْقتَِداُء  باُع  واالتِّ

َمْرَحيلٌّ  ِغَطاٌء  احلُْكِم  َفَقَراُر  َقِة،  امُلَوفَّ أَسانِيِدِهم  بِِسْلِسَلِة 

 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   (

ُمْسَتِديٌم  ِعيٌّ  رَشْ َفَثابٌِت  الِعْلِم  َقَراُر  ا  َأمَّ ]األعراف:128[      ) ۆ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

)1( أخرجه ابن حبان يف صحيحه )178/1( ، وأبو داود )193-192/5(  

والرتمذي )149/4( وابن ماجه )17/1( يف سننهم.

تول اخلالفة من 
مدلوهلا السيايس 

إىل مدلوهلا 
العلمي األبوي

تولت اخلالفة 
إىل مسمى )امللك 

العضوض( 
وألزمت 

النصوص كافة 
الشعوب بالسمع 
والطاعة مع ذلك
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  ]يوسف:38[،   ) ٺ  ٺ  ڀ 

چ  چ  )چ  عمران:31[،  ]آل     ) چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ ڇ (   ]األنعام:153[.

ُبُل فِهَي ما َخَرَج عن دائِرَة اإلْسنَاِد الِعْلِميِّ املرشوِع أو ما  وأما السُّ

ِة،  َ َسنََن احلَقِّ يف أهِلِه أو يف األُمَّ ارَتَبَط بَِقراِر امُلْلِك الَعُضوِض لُِيَغريِّ

وامللُك  ]األنعام:153[،     ) ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   (
الَعُضوُض مرحَلٌة طويَلُة املدى َبَدَأْت بَِتنَاُزِل اإلماِم احلََسِن واْنَتَهْت 

وَلِة الَعبَّاِسيَِّة)1(، ولكنَّها َرْغَم كوهنا ُمْلَكًا َعُضوضًا يف القراِر  بَِزواِل الدَّ

الَمِة وَعَواِمِل االستقَراِر  عوِب متِلُك نِْسَبًة ِمَن السَّ َفِهي يف حميِط الشُّ

ِذيَن ال خيُلو منُهم امُلْجَتَمُع، وال َيَتَخىلَّ عنهم  ْشِد الَّ بُِخَلَفاِء اهلَُدى والرُّ

الصاحلوَن امُلْخبُِتوَن.

ُأْخرى  ُسُبٌل  الَواِقِع  يف  ولغرِيِهم  ومعُلوٌم،  ُمسَتِقيم  فصاُطُهم 

َقٌة وَتْسَتْقطُِب الكثرَي ِمَن النَّاِس ما بنَي ُمنَْتِفٍع وُمنَْدفٍِع  َبٌة وُمَتَفرِّ ُمَتَشعِّ

وغافٍِل وَجاِهٍل وُمْبَتىًل وُمْسَتْحَوٍذ َعَلْيِه.

َترَتبُِط  الَقَراُر  َحيُث  ِمْن  الَعُضوِض  امُلْلِك  بَِمْرَحَلِة  َعالَقَتنا  إنَّ 

واحتوت يف مضموهنا العص األموي وحكامه، ثم من بعده مرحلة العص   )1(

العباس وحكامه لعدة قرون.
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اِدها،  وُروَّ للِفَتِن  حتديِدِه  يف  ى  اهللِ  رسوُل  َعيَّنَها  تِي  الَّ بالنُّصوِص 

ا ِمْن َحيُث ِقراَءُة الَواِقِع كام ُهَو فاملرَحَلُة ل ختُرْج من داِئَرِة فَِئٍة ِمَن  أمَّ

َأْسَهَمْت يف  َكثرَِيٍة  َنَواٍح  ا يف  أهنَّ ًة  ، وخاصَّ الَعامِّ قراِرها  امُلْسِلِمنَي يف 

َماِت الِعْلِم وامَلْعِرَفِة واحلََضاَرِة، وكاَن لَِبْعِض ُرُموِزها  بِنَاِء َبْعِض مقوِّ

عايا،  والرَّ ِة  األُمَّ ِمَن  املجموِع  ِخْدَمِة  يف  َحَسنٌَة  وَبْصامٌت  إسهاماٌت 

اتِيَِّة الظَّاِهَرِة استَِقاَمٌة وِعَباَدٌة وحماَفَظٌة عىل  ولبعِضهم يف عالَقتِهم الذَّ

الِعَباَدات ورشيِف الَعاَداِت .

َمْسَأَلِة  ِعنَْد  َتِقُف  ال  الِقياَمِة  يوَم  النَّجاِة  يف  األََزلِيَُّة  وابُِق  والسَّ

ِد التَّنِْمَيِة واالْستِْقَراِر،  االْختاِلِف عىل الَقَراِر وال عىل َمْن َيْعَمُل مُلَجرَّ

َدًا  وإنَّام النََّجاُة مكفولٌة مَلْن ماَت َوُهَو َيْشَهُد َأْن ال إَلَه إال اهللُ وأنَّ حُمَمَّ

ُه بَِيِد اهللِ، َفَمِن أراَد َلُه النَّجاَة وَلو َكاَن يف َأُتوِن  َرُسوُل اهللِ، واألمُر ُكلُّ

الُكْفِر واإلحلاِد َنَجا، َوَمْن َأراَد َلُه النَّاَر والِعَياُذ باهللِ َكَبا َوَلْو َكاَن ِمْن 

نرِش  يف  راغبوَن  إال  إليِه  َذَهْبنا  فيام  َنْحُن  وما  األطَهاِر،  ُسِل  الرُّ َأْبنَاِء 

الَمِة ِمْن حيُث َعِلْمنَا، وَنْسَأُل اهللَ َأْن َيْرُزَقنَا الَعْفَو والعافَِيَة  َمْبَدأِ السَّ

نيا واآلِخَرِة. يِن والدُّ اِئَمَة يف الدِّ وامُلَعاَفاَة الدَّ
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اَءِة ِمْن تَِبَعاِت الحداِث  وَْسُط بَِرْيٌء لكَّ الَبَ
َ ْ
ٱنلََّمُط ٱل

اتلَّارخييَِّة الُمَسيََّسِة

ِعيِّ القائِم عىل النَّصِّ  ْ إنَّ ِقراَءَة التَّاريِخ اإلسالميِّ بَِعنِي الِفْقِه الرشَّ

وا عنه يف  ���ِط وما عربَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� الِت  عِن  املوروِث من فقِه  التََّحوُّ

َة  ُد بَِيقنٍي أنَّ كافَّ صحيِح مقوالهتم خالَل سرِي األحداِث وتقلُّباهتا يؤكِّ

اَع الطائفيِّ والسياسِّ والقبيلِّ  رْت َمَواِقَف الصِّ تِي َفجَّ االنفعاالِت الَّ

ِر واالستنتاِج،  التصوُّ متناِقَضتنِي يف  وغرَيها حمصوَرٌة يف مموعتنِي 

ومُها ـ أي: هاتاِن الطَّائفتاِن ـ املسؤولَتاِن يف ُكلِّ األحوال مسؤوليًة 

ماِء واحلروِب. ًة عن االهنياراِت والدِّ ُمَبارِشَ

بعَد  اإلسالميِّ  العاَلِ  يف  املجموعتنِي  هاتنِي  َنَشاِط  مبتدُأ  وكاَن 

ُه رسوُل اهللِ ى: »َغْلَق الِفْتنَِة«،  مقتِل سيِِّدنا ُعَمَر v ، َوَقْد َسامَّ

. )1(» و»الباُب الذي ُيْكرَسُ

ًا  ِسَّ املجتمعوَن  األعداُء  تآَمَر  َأْن  منُذ  التَّفِريط  َباُب  ُفتَِح  َوَقْد 

)1( متفق عليه، أخرجه البخاري )502( ومسلم )144(.
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اإلسالِم  تاريِخ  مؤامرٍة يف  َل  َأوَّ تلَك  ُعَمَر، وكانْت  قتِل سيِّدنا  عىل 

ْت  وانترَشَ  v عثامُن  سيُِّدنا  ىل  توَّ وملا  التَّارخييِّنِي،  أعداِئِه  من 

ُيراُم  ما  عىل  َبْدٍء  ذي  باِدَئ  األمُر  كاَن  وأتباُعُه  أمراُؤُه  األمصاِر  يف 

التَّسييِس  َمْسَلَك  باألمِر  َسَلكْت  تِي  الَّ البَِطاناِت  بعَض  َبَرزْت  َحتَّى 

األحداِث  ِخالِل  وِمْن  ِرَضاُه،  ودوَن  اخلَِليَفِة  ِعْلِم  ُدوَن  التَّفريِط  يف 

اجلَاِرَيِة يف ُأْخَرَياِت املرحَلِة َبَدَأ الَفِريُق احلاِمُل لَِطَرِف اإلفراِط يرُبُز 

يف حُميِط احلُكِم ُدوَن ِعْلِم حامِل الَقراِر، كام َبَدَأ الَفِريُق احلاِمُل لَِطَرِف 

التَّفِريِط َينَْشُأ يف الواقع امُلَتنَاِقِض، وجيِمُع ُخيوَط االنطالِق وأسباَب 

االتِّساِع، حتَّى َبَلَغ األمُر ُمنَْتَهاُه يف اجتامِع أصحاِب الثَّوَرِة ِضدَّ الَقراِر 

ٍة وال َتَريٍُّث حتَّى انفَجَر املوِقُف  وُمْشَتبِهاتِِه، وتفاَقَم األمُر دوَن َرِويَّ

ِكباِر  وجوِد  رغَم  وغريَبٍة  َعصيَبٍة  ظروٍف  يف   v ُعثامَن  بَِقْتِل 

حاَبِة والتَّابعنَي.. وكانْتِ َهِذِه ِهَي املؤامرَة الثَّانيَة يف رضِب قراِر  الصَّ

ِة  الُقرآِن واإلسالِم وإضعاِف موقِعِه اهلامِّ تارخييًا؛ ولكنَّها يف َهِذِه املرَّ

عىل َيِد )املنافِقنَي واألعراِب( ِمْن داخِل اخليمِة اإلسالميَِّة ذاهِتا.

ومتيََّزْت َهِذِه املرحَلُة بأموٍر منها:

سقوُط القراِر اإلسالميِّ بُِشبهاِت التَّآُمِر بنَي َطَريَفِ اإلفراِط   .1

والتَّفِريِط بعَد متادي الِفْتنَِة بينهام.

التآمر عىل 
اإلسالم كان من 
أعدائه التارخييني

معامل مرحلة التآمر 
عىل اإلسالم
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حاَبِة بعَد َذلَِك  يف مفهوِم الَقراِر واستحقاِقِه. اختالُف الصَّ  .2

احلََرَكِة  مموعاِت  يف  اهلالِِك  جايلِّ  الدَّ التَّسييِس  َتَغْلُغُل   .3

والتَّأثرِي من املنافِقنَي ولفيِف األعراِب، َحتَّى صاَر صوهُتم 

حًا للمواِقِف َسْلبًا وإجيابًا. مؤثِّرًا يف الواقِع وُمرجِّ

وانتقَل هذا املوِقُف إىل املرحَلِة الالَِّحَقِة بُعَجِرِه وُبَجِرِه، َوِهَي مرحَلُة 

جايلِّ  البيعُة لإلماِم عيلٍّ v ، وكانْت مرحَلًة َتْزَخُر بالتَّسييِس الدَّ

���ِط، ويف  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِة األشكاِل واملجموعاِت ما عدا ِرَجاِل  من كافَّ

.v ٌَّمتِهم اإلماُم عيل مقدِّ

بِاحلََصاَنِة  اهللُ  َحِفَظُهُم  َمْن  إال  واخلَْلِط  اخلَْبِط  هذا  ِمْن  يسَلْم  ول 

يف  َرِغُبوا  ِذين  الَّ ِمَن  ًة  َخاصَّ  ،  n حاَبُة  الصَّ وُهُم  ِعيَِّة،  ْ الرشَّ

ِذين اشرتكوا يف نقِض قراِر  حتجيِم موِقِف أهِل اإلفراِط والتَّفِريِط الَّ

ابَِقِة. املرحَلِة السَّ

فريُق  َسَعى  وهلذا  ُمنَْتَظرًا..  واالنفجاُر  حمتِدمًا  املوِقُف  وكاَن 

جايلَّ  الدَّ َه  التوجُّ ختِدَم  كي  باألموِر  ْفِع  الدَّ إىل  والتَّفريِط  اإلفراِط 

األموِر  من  َغْفَلٍة  يف  القوِم  بني  والوقيَعِة  الِفْتنَِة  إثاَرُة  وهو   ، املنتِصَ

واختالِط املواِقِف.

القراِر؛  الُعَقالِء وَحَلِة  واشتعَلِت احلرُب يف ظروٍف غامضٍة عنَد 
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َغَرَضها  َيًة  وُمنَاِسبًة ومؤدِّ اآلَخِر كانْت موقوَتًة  الفريِق  ولكنَّها عنَد 

ايلَّ الكبرَي.. وذهَب فيها َمْن َذَهَب وَسِلَم َمن َسِلَم. جَّ الدَّ

الَمِة  السَّ مدارِس  عن  والتَّفريِط  اإلفراِط  مداِرُس  امتازْت  َوَقْد 

���ِط بام ييل: ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� امُلنَْتِمَيِة إىل 

اخِلداِع  سبيِل  عىل  ولو  احلكم  إىل  الوصوِل  يف  غبُة  الرَّ  .1

والَكِذِب والتَّزويِر.

إىل  امُلفِضَيِة  املواِقِف  وافتعاِل  واالنتقاِم  القتِل  عىل  اجلرأِة   .2

الِفَتِن واحلروِب.

اجلرأُة يف الفتوى بام َيِصُم املخالَِف ولو بالُكْفِر.  .3

حتريُف النُّصوِص وإعطاُؤها َمدُلوالً ُمنَاسبًا ملوِقِف اإلفراِط   .4

أو التَّفريِط.

يف  ُمَهاَدَنٍة  أو  تناُزٍل  وَعَدِم  وتصميٍم  بِِعناٍد  امُلَضادُّ  الَعَمُل   .5

يطَرِة. سبيل االمتالِك والسَّ

تعميُم فِْكَرِة الثَّأِر للمقتوِل ولو عىل حساِب التَّاريِخ.  .6

خصوصًا،  احلنَي  الصَّ ويف  ُعمومًا  ِة  األُمَّ يف  الظَّنِّ  سوُء   .7

الوقاِئِع  وتفسرُي  ٍف،  موِقٍف وتصُّ كلِّ  ُد يف  املتعمَّ كُّ  والشَّ

راُت النَّفِسيَُّة احلاِقَدُة واحلاِسَدُة،  واألحداِث باَِم مُتِليِه التََّصوُّ

معامل مدارس 
اإلفراط والتفريط
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يِن  الدِّ عىل  والَقَلِق  والتَّحقيِق  التَّمحيِص  َراِت  ُمربِّ حتَت 

ِف اإلسالِم. والَعِقيَدِة ورَشَ

���ِط بام ييل: ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� كام امتاَزْت َمَداِرُس 

االختالُف  َطَرَأ  إذا  والقراِر  احلُْكِم  بَِقِضيَِّة  االشتغاِل  عدُم   .1

عليها والتَّناُزُع إال ِمْن باِب النُّصِح واإلصالِح.

االْنتَِقاِم إال دفاعًا  أو  الَقْتِل  امُلَشاَرَكِة يف  اجلُْرَأِة عىل  انعداُم   .2

وَرِة. ُ عن النَّْفِس ِعنَْد الضَّ

ِر للَفْتوى وصُفها إىل الغرِي. َعَدُم التََّصدُّ  .3

بام  ، وااللتزاُم  ِعيَِّة وَعَدُم خمالَفتِها  ْ الرشَّ النُّصوِص  تقديُس   .4

الَمِة. َوَرَد فيها رغبًة يف حصوِل السَّ

الَعَمُل عىل هَتِدَئِة األوضاِع ومجِع الَكِلَمِة ولو بالتَّنَاُزِل عن   .5

ما  عىل  واالعتامُد  ِة  الَعامَّ احلُُقوِق  إلقاَمِة  ِة  اخلاصَّ احلُُقوِق 

ِعنَْد اهللِ ِمَن األجِر والثَّواِب يف اآلخرِة.

عَوِة إىل األخِذ بَِثْأِر مقتولِيهم إال بإَِقاَمِة رشِع اهللِ يف  َعَدُم الدَّ  .6

القاتِل وحَدُه ُدوَن غرِيِه، بَِحيُث ال َينَْسِحُب الثَّأُر عىل َمْن 

ٍة؛ لقولِه تعاىل: )ېئ ىئ  َواىَل القاتَِل بِنِْسَبٍة أو ُصْحَبٍة عامَّ

ىئ ىئ ی (   ]األنعام:164[  إال إَذا كاَن رَشيَكًا َلُه يف الِفْعِل 

معامل مدرسة 
النمط األوسط
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. واالعتَِداِء امُلبارِشِ

عَوِة إىل اهللِ  االستعاَضُة يف ظروِف الِفَتِن واإِلَثاَرِة بِنرَْشِ الدَّ  .7

مِع والطَّاَعِة ولو َتَوىلَّ األمَر  باحِلْكَمِة وامَلوِعَظِة احلََسنَِة والسَّ

َعْبٌد َحَبيِشٌّ - كام َوَرَد يف احلديِث)1( - َمَع امُلنَاَصَحِة للحاكم 

ُف  ِل الواعي يف مبادئ الفريقنِي َنَتَعرَّ واملحكوم. وعنَد التََّأمُّ

تلَك  والتَّفريِط..  اإلفراِط  مبادئ  من  يطاِن  الشَّ موِقِع  عىل 

بـ)التَّحريِش(، وِهَي  ى  اهللِ  َوَصَفها رسوُل  تِي  الَّ امَلَباِدُئ 

وقال   ، َتُسْد(  ْق  )َفرِّ عوِب:  الشُّ يف  العامليِّ  الَعَمِل  سياَسُة 

َيْعُبَدُه  َأْن  َأيَِس  يطاَن  الشَّ »إنَّ  حيِح:  الصَّ احلديِث  يف  عنها 

امُلَصلُّوَن ف جزيَرِة الَعَرِب؛ ولكْن ف التَّحريِش بينَُهم«)2( .

احلنَي ُخُصوصًا، وإَِشاَعُة  ِة ُعمومًا وبالصَّ ُحْسُن الظَّنِّ باألُمَّ  .8

والَعالَقاِت، وحتديُد مفهوِم  والتَّعِليِم  الرّتبَِيِة  يف  امَلْبَدأِ  هذا 

واحلََذِر،  باحلَْيَطِة  األْخِذ  وِط  رُشُ ِمْن  ُينَاِسُبُه  بام  الظَّنِّ  ُسوِء 

امُلْعَلنَِة  األحكاِم  وإصداِر  والتَّشهرِي  والِفْتنَِة  اإِلَثاَرِة  دوَن 

ِضدَّ اآلَخِريَن.

)1( رواه البخاري )6609(.

)2( أخرجه مسلم يف صحيحه )7281(.
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َنرُش  ُهَو  العاَلِ  يف  اِل(  جَّ والدَّ َجاِجَلِة  )الدَّ بنَي  ُك  امُلْشرَتَ فالقاسُم 

تِي  الَّ ياَسُة  السِّ َوِهَي  أجلها،  َوِمْن  عليها  والَعيُش  التَّحريِش  ِسياَسِة 

عنها  عربَّ  كام  ِهَي  بل  إليها،  يدُعو  وال  يَتَبنَّاها  وال  اإلسالُم  ُياِرهُبا 

وعالجًا  عنها  بدياًل  اإلسالُم  وَيَضُع  ُمنْتِنٌَة«)1(،  ا  َفإِنَّ »َدُعوها  ى: 

احِلْقِد  آثاِر  وإزاَلُة  الِم  السَّ وإشاَعُة  احلََسنَُة،  واملوِعَظُة  احِلْكَمُة  هلا: 

نيا بَِسالٍم، الستحقاِق الفاعِل لَذلَِك   واالْنتَِقاِم، والَعيُش يف احلياِة الدُّ

الِم. يوَم الِقياَمِة داَر السَّ

الِم  السَّ َمَباِدئ  َيْرُسُموَن  الَمِة  السَّ رجال  ِمْن  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ـ���ِط 

ِ
��
����فِّ

ٱ
� إنَّ 

عىل  لَِيُموُتوا  احلََياِة،  عال  يف  َمْظُلوِمنَي  كانوا  ولو  وامَلَحبَِّة  َحِة  والرَّ

اهللِ،  يدِي  بني  املسُلوَبِة  حِلُُقوِقُهم  وا  وينَتِصُ ياَنِة،  والدِّ اإلسالم 

ِذيَن  الَّ من  وَعِقيَدهِتم  ِجنِْسهم  يف  الظَّاملُِوَن  كاَن  إذا  وُخُصوصًا 

الَمِة بَِتحِريِف  عوَب ِضدَّ أهِل السَّ ُض الشُّ ْلِم بام يرِّ َيْسَتِدلُّون عىل الظُّ

واإلسالُم  ِعَوَجًا،  وَيْبُغوهَنا  شططًا  بوهَنا  وُيَركِّ والنُّصوِص،  املعاين 

ْفِح  ِل والَعْفِو والصَّ رِب والتََّحمُّ نيا بِالصَّ الَمَة يف الدُّ احلنيُف َيْرُسُم السَّ

َذلَِك   عىل  يِن  الدِّ يوَم  اجِلنَاِن  وأعايِل  َض  الرِّ وَيِعُد  املسلمنَي،  بنَي 

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ (   ]الشورى:40[.

متفق عليه ، رواه البخاري )4622( ومسلم )6748(.  )1(
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َسُيْسِهُم  اإلسالميِّ  تارخِينا  يف  الَمِة  السَّ لِنََمِط  العايِلَ  تقديَرَنا  إنَّ 

هِبِم  رِي  والسَّ واالهتداِء  االقتداِء  ُحْسِن  ترسيِخ  يف  األحواِل  ُكلِّ  يف 

اإلفراِط  لنمِط  الواَعِيَة  إَِداَنَتنَا  َأنَّ  كام  ِة،  األُمَّ يف  الَمِة  السَّ طريِق  عىل 

ِر هبم،  ِر لدى املغرَّ التََّوتُّ َة  ُف ِحدَّ َمنَابَِعُهم، وخيفِّ ُف  والتَّفريِط َسُيَجفِّ

َجْهٍل  أو  َمْصَلحٍة  أو  ُعْقدٍة  أو  بَِجاٍه أو ُطموٍح  واملستغَفِلنَي خلَفُهم 

ٍب أو غرِي َذلَِك. ُمَركَّ

أعداِئهم  َقَضايا  َعْن  املسلمنَي  قضايا  حتِييِد  شأِن  يف  ُهنَا  نَا  إنَّ

التَّحِريِش  َثَغَراِت  لَِسدِّ  اهلدَفنِي؛  بنَي  التَّمييِز  يف  َأَماًل  التَّارخييِّنَي، 

امُلْسِلِمنَي  َبنَي  فالتحريُش  الواِحِد،  اإلسالِميِّ  اجلََسِد  يف  والِفَتِن 

َفُهم االستِنَاَد واالعتاَِمَد  َبْينَُهم، كام كلَّ َفُهُم الَعَداَوَة والَبْغَضاَء فيام  َكلَّ

عىل الكافِريَن؛ ملا هلُم ِمْن َعالَقٍة َوطِيَدٍة بِِسياَسِة التَّحِريِش وُمَساَنَدِة 

. الَقاِئمنَي هبا يف العاَلِ اإِلنَساينِّ والعاَلِ اإلسالميِّ

والنَّصاَرى  الَيُهوِد  َنَجاِح  ِسُّ  ُهَو  وهذا  بَِعينِِه..  الَفَشُل  ُهَو  وهذا 

ا باطِنًَا.. فاجلميُع ِمْن أولِئَك يعَمُل  ا ظاِهرًا وإمَّ وِل امُلعاِدَيِة، إمَّ والدُّ

ِزَياَدِة االشتِباِك والتَّنَاُقِض والتَّحريِش بنَي املسُلِمنَي من ِخالِل  عىل 

ِة  َتعِقيِد الَقَضايا بينَُهم، وزياَدِة التَّخِذيِل، والِوصايِة عىل ُشؤوِن األُمَّ

ًا وإعالميًَّاَ وَثقافِيًَّا..إلخ . سياسيًَّا واقتِصاديَّ

البد من تييد 
قضايا املسلمني 
عن قضايا العدو 

 هذا الفشل 
والتحريش هو 

رس نجاح األعداء
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َمَراِحِل الِعلامنِيَِّة والَعْلَمنَِة والعومَلَِة، ول  َس اليوَم يف  وهذا ما تكرَّ

ٍل رباينٍّ وآيٍة رحانِيٍَّة ُعْظمى. ِة مُمِْكنًَا إال بَِتَدخُّ َيُعِد اخلالُص يف األُمَّ

وط  بَّاينُّ ليَس َبِعيَدًا يف شأِن ُنَصِة ِعَباِدِه؛ ولكنَّها برُِشُ ُل الرَّ والتََّدخُّ

عىل  ولو  امُلَصلِّنَي  َكِلَمِة  اجتامُع  اهللِ  ُنَصِة  رُشوِط  ُل  وَأوَّ اهللِ،  ِة  ُنْصَ

ْق االجتامُع عىل ُكلِّ يشٍء، وهذا  َكِة إْن ل َيَتَحقَّ بعِض الَقَواِسِم امُلْشرَتَ

تِي  الَّ اإلعالميَِّة  الثَّقاَفِة  ُمْدَخالِت  عن  ِد  بالتََّجرُّ إال  أيَضًا  ُق  يتحقَّ ال 

َبْت ِمْن داِخِلها الُفهوُم. ُبنَِيْت عليها اجلُُسوُم، وَتَصلَّ

اإلفراِط  َطَريَفِ  ُمَؤثِّراِت  نجاِح  منُذ  ُة  امُلعاِصَ اإلعالميَُّة  فالثَّقاَفُة 

والتَّفِريِط يف املسلمنَي قرارًا وُشُعوبًا ُبعيَد احلروِب الكونِيَِّة وُشموِل 

واالستِْثامِر  االستِْهَتاِر  َثَقاَفِة  ِمْن  َتالُه  وما  االستعامريِّ  الِفْكِر  آثاِر 

نحَو  ِج  بالتدرُّ والنُّفوِس  والُقُلوِب  الُعُقوِل  حتويِل  عىل  َعِمَلْت  قد 

 ، ْبِعيِّ ي الطَّ التَّحريِش واإلثاَرِة وُحبِّ االْنتَِقاِم واهلَْتِك والَفْتِك والتََّشفِّ

ِعيِّ يف امُلَعاَمَلِة واملقاضاِة وَنيِل احلُُقوِق، َمَع الِعْلِم  ْ بعيدًا َعِن األََثِر الرشَّ

َأنَّ التَّحِريَش واإلثاَرَة الطَّاِرَئَة عىل املسلمنَي يف مرحَلِة الُغَثاِء خمَتِلَفٌة 

تِي كانت يف مراِحِل صدِر  ُكلَّ االختالِف َعِن التَّحريِش واإِلَثاَرِة الَّ

التَّحريِش  آثاِر  يف  أو  ورُشوطِها،  وافِِع  الدَّ يف  كاَن  سواًء  اإلسالِم، 

وَثَمَراتِِه وَنَتاِئِجِه.
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فالتَّحرْيُش يف تلَك املراِحِل كاَن حمُصورًا داِخَل اخليَمِة اإلسالميَِّة، 

يف  الَقاِئُم  التَّحِريُش  ا  أمَّ التَّارخييِّنَي،  األعداِء  لدى  مسَتْثَمٍر  وغرَي 

مرَحَلِة الُغَثاِء فيمتاُز بُِأُموٍر:

الغريبَّ والعدوَّ التارخييَّ قد بذَل ُجهدًا َجهيدًا يف  الَعاَلَ  َأنَّ   .1

وُمنَْطَلقاتِِه  وجذوِرِه  وعواِمِلِه  التَّحريِش  أسباِب  ِدراَسِة 

وأنزَلُه يف  التَّحِريَش،  َسيََّس هذا  ُثمَّ  االسترَِشاِق،  بواِسَطِة 

عىل  للَموُروثاِت  النَّْقِض  َوَساِئِل  كأَحِد  االستعامِر  معَرَكِة 

ِدراَسِة  َعْن  األجياِل  بَِعْجِز  ا  إِمَّ امُلسِلِمنَي،  ِمَن  ِذيَن  امُلَتنَفِّ َيِد 

بَِيِة اإلسالميَِّة وحقاِئِقها، أو بِالَبَداِئِل التَّولِيِفيَِّة امُلَسيََّسِة  الرتَّ

وَتنَاُقَضاهِتا، أو هِبام مجيعًا.

َقْد  الُغَثاِء  مرَحَلِة  يف  والُعَلامِء  الَقاَدِة  ِمن  ِذيَن  امُلَتنَفِّ أنَّ   .2

داخِل  إىل  النََّفاِذ  عىل  ِعْلٍم  بَِغرِي  أو  بِْعلٍم  الَعُدوَّ  شاَرُكوا 

الثقاَفِة  هنَدَسِة  يف  ِة  املبارِشَ واملشاَرَكِة  اإلسالِميَِّة،  اخليَمِة 

بَِيِة واإلعالِم واالقتَِصاِد .. إلخ.. وداَفُعوا عن مفهوِم  والرتَّ

عىل  وَسْيَطَر  مجيعًا  منهم  استْمَكن  حتَّى  اَكتِِه  ورَشَ صداَقتِِه 

كام   ، ِعيِّ ْ والرشَّ والتعليِميِّ  الِفْكِريِّ  والتَّأثرِِي  النُُّفوِذ  َمَواِقِع 

واالقتصاديِّ  السياسِّ  التَّأثرِِي  َمَواِقِع  عىل  َقْبُل  ِمْن  سيَطَر 

معامل منهج 
التحريش ف 
مرحلة الغثاء
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. واإلعالميِّ

االقتصاديَّ  والَفَشَل  االْجتاِمِعيَِّة  االهِنَياَراِت  َة  كافَّ أنَّ   .3

َعِة  ُة يف معاِرِكها امُلَتنَوِّ تِي ُمنِيْت هِبا األُمَّ َة الَّ واهلزاِئَم الَعْسَكِريَّ

اخرتاُق   - وبَِسَببِها   - أساُسها  كاَن  الُغَثاِء  مرَحَلِة  ِخالَل 

َجاِجَلِة  الدَّ القراِر واحلكِم، ومشاَرَكُة  ملَِواِقِع  الكافِِر  الَعُدوِّ 

زاَلْت  وال  اليوَم،  حتَّى  امُلَتالِحَقِة  النَّْكَباِت  هلَِذِه  النَّْفِعيِّنَي 

اهللُ  َيْقيِضَ  َأْن  إىل  َرًة  وُمَتَطوِّ ًة  ُمسَتِمرَّ جايلِّ  الدَّ امَلْسِخ  مسرَيُة 

ِة  االعتَِقاِديَّ باملسَأَلِة  َيَتَعلَُّق  فيام  ًة  وَخاصَّ َمْفُعوالً،  كاَن  أمَرًا 

حمِوُر  أيضًا  ا  ومُهَ البَِداَيِة  حِمَْوُر  َفُهام  ِة،  االقتصاِديَّ واملسَأَلِة 

عوِب امُلْسِلَمِة. اِع بنَي الشُّ النِّهاَيِة يف تفعيِل الصِّ
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يَا ِعبَاَد اِل.. اُثْبُتُوا...

ُر  اِل، َوُهَو ُيَصوِّ جَّ َخ َرسوُل اهللِ ى ساَعَة حديثِِه َعِن الدَّ هكذا َصَ

َيِمينًا  »َفَعاَث  عنُه:  وقاَل   ، ماِن  الزَّ آِخَر  اإلنساينِّ  العاَلِ  يف  َحَرَكَتُه 

جُل َأْن ُيَقيَِّد َأْهَلُه ونَِساَءُه بِاحِلَباِل َخوَفًا ِمْن  َوِشاَمال«)1(، وَيْضَطرُّ الرُّ

اِل)2(، َوَأنَّ َأكَثَر َمْن َيْتَبُعُه - أي: يقوُم بَِدْعَوتِِه وُيْؤِمُن  جَّ حَلاِقهم بِالدَّ

هبا - الَيُهوُد والنَِّساِء)3(.

َواْلِعَراِق  اِم  الشَّ َبنْيَ  َما  ُرُج  »خَيْ الرتمذي )2406( يف حديث طويل:  ففي   )1(

َوَما  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  ُقْلنَا:  َقاَل:  اْثُبُتوا«..  اهللِ..  ِعَباَد  َيا  َوِشاَماًل،  َيِمينًا  َفَعاَث 

َلْبُثُه يِف اأْلَْرِض؟ َقاَل: »َأْرَبِعنَي َيْوًما َيْوٌم َكَسنٍَة َوَيْوٌم َكَشْهٍر َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة 

اِمُكْم«. اِمِه َكَأيَّ َوَسائُِر َأيَّ

َبَخِة  السَّ َهِذِه  ِف  اُل  جَّ الدَّ »َيْنِزُل  ى:   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن   )2(

ِجُع إىَِل َحِيِمِه  ُجَل َلرَيْ ُرُج إَِلْيِه النَِّساُء َحتَّى إِنَّ الرَّ َقَناَة َفَيُكوُن َأْكَثَر َمْن خَيْ بَِمرِّ

ُرَج إَِلْيِه« مسند أحد  اَفَة َأْن خَتْ تِِه َفُيوثُِقَها ِرَباًطا خَمَ ِه َواْبَنتِِه َوُأْختِِه َوَعمَّ َوإىَِل ُأمِّ

.)5477(

أحد  مسند  َوالنَِّساُء«  اْلَيُهوُد  َتَبِعِه  »َوَأْكَثُر  النضة:  أيب  حديث  ففي   )3(
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َسَيُكوُن  ما  غرَي  التَّحِذيِر  َهَذا  ِمْن  َيْفَهُم  ال  امُلَعاِصَ  الَعْقَل  ولعلَّ 

ُمنَْكَرًا  إِْن كاَن  خِرَيِة واالْستِهَزاِء  السًّ أو  إِْن كاَن مؤِمنًَا،  امُلْسَتقَبِل  يف 

واحلِقيَقُة  كًا،  ُمَتَشكِّ ُمَتَذْبِذبًا  كاَن  إِْن  واالْستِْغَراِب  واحلرَيِة  بًا،  مكذِّ

اِل  جَّ تِي جيُب َفكُّ ُعْقَدهِتا للَجِميَع َأنَّ اخلُُطوَرَة ال َتْكُمُن يف ُبروِز الدَّ الَّ

تِي  اِل َأْخَوُف َعىَل ُأمَّ جَّ َكَذاٍت وَمْرَحَلٍة، وهكذا قاَل ى: »َغرْيُ الدَّ

الِفْتنَِة-  َعِة وُعَلاَمِء  امُلَتنَوِّ اِل«)1(، وإنَّام اخُلُطوَرُة يف الَعامَياِت  جَّ ِمْن الدَّ

ُد ملَِرَحَلِة ُظُهوِر  تِي متهِّ َة امُلِضلِّنَي«)2( - الَّ تِي األَئمَّ »إِنَّام َأَخاُف عىل ُأمَّ

اِل وُخروِجِه عىل َمْرَكَبٍة ِمْن َنوٍع َجِديٍد لَِيُقصَّ رَشيَط النََّجاِح  جَّ الدَّ

يف دوَلتِِه اإللكرتونيَِّة امُلَقنَّنَِة، وحينَها يْسَتْقبُِلُه اجلَِميُع من غرِي تفصيٍل 

َجِل  تِي َوَضَعْت َبْصامِت الدَّ يطانِيَُّة الَّ ٍع لُِتَباَرَك اخلُُطواُت الشَّ وال َتنَوُّ

ِة. عىل احلَياِة االْجتاِمِعيَِّة امُلعاِصَ

ٍة  ياَنِة »ف ِخفَّ الِيََّة األخرَيَة تتضاَءُل فيها َقِضيَُّة الدِّ جَّ إنَّ املرحَلَة الدَّ

.)18386(

. v رواه أحد )21902( عن أيب ذر  )1(

برقم  واملضلِّني  األئمة  يف  جاء  ما  باب   ، الفتن  كتاب   ، الرتمذي  أخرجه   )2(

. )2229(

ليست اخلطورة 
ف الدجال وإنام 

ف العاميات: 
علامء الفتنة
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ُة للمسلمنَي َتْقَبُل االنحراَف وُتَريبِّ  ين«)1(وتصبُِح احَلَياُة الَعامَّ من الدِّ

ُه انِحراٌف صيٌح(،  أبناَءها عليِه وُتَدافِْع عنُه وعن خُمَْرَجاتِِه، ليَس )ألنَّ

ولكن )ألنَّ اجلميَع هكذا َيِعيُشوَن(.

ٍص مَتِهيُد الَعْقِل  ُة )ُعَلامِء الِفْتنَِة( ِمْن ُكلِّ َنُموَذٍج وَفنٍّ وخَتَصُّ وُمِهمَّ

وتقبيِل  املنكوِس  َجِل  الدَّ لَِقُبوِل  واإلعالميِّ  واإلسالميِّ  اإلنساينِّ 

ِة باحلََراِم واإِلْفِك  ِذيَن َهيَُّؤوا ُفَرَص احلََياِة امُلْسَتِقرَّ َجاِجَلِة الَّ َأَياِدي الدَّ

واخِلياَنِة.

َجِل  وإذا كاَن احلراُم يف قاموِسنا )َحَرامًا( َفإِنَُّه يف قاموِس مرَحَلِة الدَّ

َكٍة(، وإذا كاَن اإِلْفُك يف  ُد َتْسهيالٍت وِخْدماٍت وَمَصالَح ُمْشرَتَ )جمرَّ

جاِجَلِة )َتوِجيٌه َمْعنِويٌّ  اءًا َفإِنَُّه يف قاموِس الدَّ قاموِسنا )َكِذبًا( وافرِتَ

)نَِفاقًا  َكُمسِلِمنَي  قاموِسنا  يف  اخِلياَنُة  كاَنِت  وإذا  َوَطنِيٌَّة(،  وثقافٌة 

وَقنَاَعاٌت  َشْخِصيٌَّة  ٌة  )ُحِريَّ جالنَِي  الدَّ قاُموِس  يف  ا  فإهنَّ وُجنُوحًا( 

وَنُه  ِوَقائِيٌّ وَتِقيٌَّة(، وَهَكَذا يكوُن االنقالُب )ُيَسمُّ َمْعِرفِيٌَّة وُأْسلوٌب 

بَِغرِي اْسِمِه(.

تِي  الَّ ِة  َبِويَّ الرِّ ِة  ياَسِة االقتصاديَّ السِّ ُكلَّ االنطباِق عىل  َينَْطبُِق  وهذا 

رواه احلاكم يف »املستدرك« )8613( عن جابر v ، عن النبي ى،   )1(

ْيِن ، َوإِْدَباٍر ِمَن الِعْلِم«. ٍة ِمَن الدِّ اُل ف ِخفَّ جَّ ُرُج الدَّ قال : » خَيْ
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حياهِتم  َماِت  ُمَقوِّ ُكلِّ  يف  هبا  امُلَتعاِمِلنَي  َفَشَل  تعاىل  اهللِ  ِكَتاُب  َد  أكَّ

بديٍل  َكَحلٍّ  هبا  ُحوَن  ُيَلوِّ تِي  الَّ النَّاَمِذِج  َة  كافَّ وَأنَّ  ِة،  نَيِويَّ والدُّ ينِيَِّة  الدِّ

قاَل  بالشياطنِي،  امَلْمُسوِس  بَِتَخبُِّط  بيِه  الشَّ التََّخبُِّط  ِمَن  نوٌع  ِهَي  إنَّام 

َتَعاىَل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ (   ]البقرة:275[.
َبِة َفإِنَّ الَوَساِئَل  ياَنِة خَتِفُّ يف امَلَراِحِل امُلَتَقولَِبِة وامُلَتَقلِّ وألنَّ قضيََّة الدِّ

ى وَتنَْترِشُ َكَبِديٍل  ِن َتَتَقوَّ ياَنِة والَتَديُّ َرِة عىل الدِّ ؤى امُلَؤثِّ والثَّقاَفاِت والرُّ

وَينَْجُح  َجُل  الدَّ ُق  َيَتَحقَّ وهبا  وامَلَواِقِف،  والُقُلوِب  للعقوِل  الِزٍم 

. َجاِجَلُة وَيْمَتِلُكوَن ِزمام التَّأثرِِي واالمتداِد يف الواِقِع االجتامعيِّ الدَّ

مسأَلُة  والطََّلِب  العرِض  ُسوَق  َتْدُخُل  تِي  الَّ ياَنِة  الدِّ َقَضايا  وِمْن 

واملحراِب  املِنرَْبِ  وامتالِك  والَوَجاهاِت  اجلاَهاِت  عىل  التَّنَاُفِس 

ُل بنَي َيِدِي  عَوِة، وُكلُّها َتَتَحوَّ ومِلِس اإِلفَتاِء والتَّدِريِس والثَّقاَفِة والدَّ

ِعيًَّة خطرَيًة ال  ًة ورَشْ جال إىل َوَظاِئَف بعَد َأْن كاَنْت قضايا مصرِييَّ الدَّ

ُن ِمَن األثباِت، فاألجياُل  ُأ عليها وال َيْسَتخِدُم ُنُفوَذها إال امُلَتَمكِّ َيَتَجرَّ

عنِدها  خَتِفُّ  واألكاِديِميَّاِت  والثََّقاَفِة  التَّعِليِم  حماِضِن  يف  امُلَتَقولَِبُة 

والتَّدِريِس  والقَضاِء  اإِلْفَتاِء  مواِقِع  عىل  لَِتَتساَبَق  ِعيَُّة  ْ الرشَّ الغرَيُة 

وامَلحُسوبِيَِّة  شَوِة  والرِّ باحِليَلِة  إليها  َل  وَتَتوصَّ واملحاريِب  وامَلنَابِِر 
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وِت  الصَّ مدلوُل  وَيَظلُّ  ِة،  واالعتباِريَّ ياِسيَِّة  السِّ غوِط  والضُّ والِغشِّ 

ُد صَداُه: »يا عباَد اهللِ.. ُاْثُبُتوا..«،  النََّبِويِّ ملَِْن َبِقَي يف هذا الواِقِع َيرَتدَّ

املعنَِويِّ  ملَِْفُهوِمِه  َيْأمَتُِروَن  وال  ِة  النُُّبوَّ صوُت  يعنِيِهم  ال  ِذيَن  الَّ ا  وأمَّ

هم  وحارِضِ وُقُلوهِبم  أرواِحِهم  ُصوُت  هو  اِئِد  السَّ َجِل  الدَّ فصوُت 

عنِدما  ِة  النُُّبوَّ صوِت  عن  باإلعراِض  االْبتاِلُء  ويزداُد  وُمسَتْقَبِلهم، 

ُمتَِّصٌل  َسنٌَد  هلم  وَمْن  ���ِط  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ� ���ِط 

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� أهُل  امُلَعاِصِ  الواِقِع  يف  َيِرُد 

. ْ
�ِع�ىي �وِ�

ْ
��ل

ٱ
� 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ��ِو���هَآ  ِ

�يْ��ف
������مَّ

� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ
�فِ��ي

ِ
���ك

ِة  َسامِسَ َلَدى  أوراُقهم  َأْفَلَسْت  َقْد  امُلَتنَاِقِض  الواِقِع  يف  َفُهؤالِء 

ْعبِيِّ  الَعْرِض والطََّلِب ول َيُعْد هلم نِْسَبٌة ِمَن الَقُبوِل إال يف الواِقِع الشَّ

َمَداِرِسهم  خُمَرَجاِت  َضْعُف  َذلَِك   وَسَبُب  ًا،  ِجدَّ والَبسِيط  الَبسيِط 

ِة وَذَوَباُن اجلَْمُهوُر األوَسِع منهم يف َضَبابِيَِّة امَلَراِحِل وَمَشاِكِل  األََبِويَّ

والنَّْقِض  اهَلْدِم  َمَعاِوِل  من  ُرؤوِسهم  عىل  َوَقَع  ما  إىل  إضاَفًة  احلياِة 

يف  احلََرَكِة  َمْشُلوُلو  احلاَلِة  هَبِذِه  َفُهم  واالْجتَِثاِث،  والَبرْتِ  واإلقصاِء 

الَواِقِع اجلَديِد .

تِِه األساِسيَِّة مناَفَسُة هذا النَُّموَذِج التَّقِليِديِّ  والواِقُع اجلَديُد ِمْن ُمِهامَّ

ِمْن  الُبدَّ  الوجوِه  ِة  كافَّ َمْن  ُمنَاَقَشَتِه  َوَمَع   ، حُمَْبَطًا  مهُزومًا  كاَن  ولو 

التَّجِديِد  ُأُطُر  َن  لَِتَتَمكَّ تارخييًَّا  بِِه  امُلرَتبِطنَي  وُصوَرِة  ُصوَرتِِه  تشويِه 
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َوَقْد فعُلوا  امَلرَحَلِة..  الُوُجوِه واستثامِر  َنيِل األصواِت والتَِفاِت  ِمْن 

َدى إىل  لَِيِصَل الصَّ ِة  النُُّبوَّ َوَمَع هذا فالُبدَّ ِمن َتكراِر صوِت  َذلَِك.. 

أبَعِد َمَدى، ولو َبْعَد ِحنٍي: »يا ِعَباَد اهللِ.. ُاْثُبُتوا..«.

َوُهْم  عوِب،  الشُّ اِئِح االجتامعيَِّة يف واِقِع  َ الرشَّ ُة  َكافَّ ُهْم  اهللِ  وعباُد 

���ِط ِمْن  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� أيَضًا َمْن َبِقَي واِعيًا ِمْن ُسالالِت وأتباِع َمدَرَسِة 

الَمِة ما  ، َفبَِثَباهِتم والتَِزاِمهم َطِريَق السَّ ِ
�يْ��ف

������مَّ
� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ

 و��فِ��ي
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� ِ
ةي �ِ ���هَآ

ۈئ  ۆئ  )ۆئ  َدَدًا،  ُمَتجِّ يًا  ُمَدوِّ عالِيًا  ِة  النُُّبوَّ َصوُت  َيَظلُّ  استطاُعوا 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
جئ (   ]إبراهيم:24[.

إنَّ كثرَيًا ِمْن َضَحايا املرَحَلِة َينَْبِهُروَن هبذا الطَّرِح اجلِديِد الَغِريِب 

ُحوَن هِبََذا االْنبَِهاِر حتَّى ال هتَتزَّ  ِه ولكنَُّهم قلياًل ما ُيَصِّ عىل الواِقِع ُكلِّ

وَرُة امُلَؤطََّرُة يف جدراِن الواِقِع امُلَسيِِّس، وِمنُْهم َمْن ُيَاِوُل إَِعاَدَة  الصُّ

ُض عنُه التَّوثِيُق، فَلَعلَّ وَعَسى. َم الَقْصَد الذي َيَتَمخَّ العباراِت لَِيَتَفهَّ

احلَقَّ  َيْقَبُل  َمْن  فمنُهم  اِء،  الُقرَّ باختاِلِف  ختَتِلُف  وَعَسى  وَلَعلَّ 

للبحِث  َحَدَقاُتُه  َتتَِّسُع  َمْن  وِمنُْهم  إليِه،  بانتاِمِئِه  وَيْشُعُر  بِِه  ُك  وَيَتَمسَّ

تِي ينتُص هبا ملدَرَسِة التََّمرُحِل  عِف ونِقاِط الَوَهِن الَّ عن مفاِصِل الضَّ

امُلَتَحوِصَلِة يف الذات.

البعض ينبهر هبذا 
الطرح الغريب 

ولكن ال يصح، 
والبعض اآلخر 

حياول إعادة 
العبارات ليفهم 
املقصد، ومنهم 

من تتسع حدقاته 
للبحث عن 

مفاصل الضعف،  
فلعل وعسى...
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الُت النَّقِض والقبِض  ِة حُمَصِّ والتَّمرُحُل يف قاموِس املدَرَسِة األََبِويَّ

ا  ُس هبا اجلانُب اآلخُر والتي أشاَر إليها ى يف أحاديثِِه بأهنَّ تِي َيَترَتَّ الَّ

فَهْل  ماِن،  الزَّ آِخَر  اإلنساِن  احتِنَاِك  يف  جاِل  والدَّ يطاِن  الشَّ َوَساِئُل 

َبَياِن َرُسوِل اهللِ  بعَد حديِث رسوِل اهللِ ى ِمْن حديٍث؟ وَهْل َبْعَد 

ى ِمْن َبَياٍن؟ ِمْن مثِل قولِِه: »َلُتنَْقَضنَّ ُعَرى اإلسالِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، 

احلكُم،  َنْقَضًا   : نَّ هُلُ َأوَّ َتلِيَها،  بِالَّتِي  النَّاُس  َك  َتَسَّ ُعْرَوٌة  ُنِقَضْت  ُكلَّام 

الُة)1( ، وُربَّ ُمَصلٍّ ال أماَنَة َلُه«. : الصَّ وآِخُرُهنَّ

جاِل، ولكْن  »إنَّ اهللَ ال َيْقبُِض الِعْلَم انتَِزاَعًا َينَْتِزُعُه ِمْن ُصدوِر الرِّ

االً  ُجهَّ ُرؤَساَء  النَّاُس  َذ  َ اختَّ َذلَِك   كاَن  فإَذا  الُعُلامِء،  بَِقْبِض  َيْقبُِضُه 

فُسئُِلوا فَأْفَتوا بَِغرِي ِعْلٍم َفَضلُّوا وَأَضلُّوا«)2( .

»ُيوشُك َأْن َتَداعى عليُكُم األَُمُم كام َتداَعى األََكَلُة عىل َقْصَعتِها« 

يوَمئٍِذ  أنُتم   ، يا رسوَل اهللِ؟ قال: »ال  َيوَمِئٍذ  ٍة نحُن  ِقلَّ َأِمْن  قالوا:   ،

يِل، ُيلَقى عليُكُم الَوَهُن«. قالوا: َوَما  كثرٌي، ولكنَُّكم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ

نيا، وَكَراِهَيُة املوِت« ويف روايٍة:  الَوَهُن يا رسوَل اهللِ؟ قال: »ُحبُّ الدُّ

)1( أخرجه أحد يف املسند )7: 228(.

)2( متفق عليه، أخرجه البخاري )100( ومسلم )2673(.
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ُكم«)1( . »وُتنَْزُع امَلَهاَبُة ِمْن ُصدوِر َعُدوِّ

وِذَراَعًا   ، بِِشرْبٍ ًا  ِشرْبَ قبَلُكم  كاَن  َمْن  َسنََن  »َلَتتَّبُِعنَّ  ى:  وقوُلُه 

بِِذَراٍع، َحتَّى إذا َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َلَدَخْلُتُموُه«)2(.

ويفِّ  هل يا َترى قد غاَب عن َرسوِل اهللِ ى خرُب َفَشِل امَلنَْهِج الصُّ

َعنُْه  َوَهْل غاَب  باخلُُصوِص؟  عنُْه   ْ يعربِّ فلم  لِفيِّ  السَّ املنَهِج  وَنَجاُح 

ِذيَن يعَتِقُدوَنُه  َضْعُف َأْهِل الُسنَِّة امَلْذَهبِيَِّة لَِيُحلَّ حملُّهم أهُل التشيُِّع الَّ

ُخصوِص  يف  اجلزئيَِّة  َهِذِه  إىل  ُيرِشْ  ول  َلَدهيم  الَبَداِئِل  جداَرِة  ِمْن 

اخلصوِص؟ 

اِع املذهبِيِّ والطاِئِفيِّ  ِة الصِّ َياِت امُلْحَتِشَدَة عىل َحافَّ َة امُلَسمَّ إنَّ كافَّ

َماَن،  الزَّ ى  سوُل  الرًّ فيه  َوَصَف  الذي  الُغَثاِء  مفُهوِم  خَتُرُج عن  ال 

ول َيْسَتْثِن ى ُصوفِيًَّا وال َسَلِفيًَّا وال ِشيِعيًَّا وال ُسنِّّيًا وال ِحزبِيًَّا وال 

ى  ى )الُغَثائيَِّة( ومسمَّ ُحُكوِميًَّا، وإنَّام مَجََع األُُطَر امُلَتنَافَِسَة ُكلَّها يف ُمَسمَّ

نيا وَكَراِهَيُة امَلوِت(. )الَوَهِن( و )ُحبُّ الدُّ

دوَن  ِة  الفكريَّ امُلخَرَجاِت  َضعِف  إىل  ُتشرُي  فاِت  الصِّ َهِذِه  وكلُّ 

سيد(  هذا  ابني  )إن  باب   ، الصلح  كتاب   ، صحيحه  يف  البخاري  رواه   )1(

.)3430(

)2( متفق عليه، أخرجه البخاري )6269( ومسلم )2669(.

هل غاب عن 
النبي m خرب 
فشِل الصوفيِة 

ونجاح السلفّية؟ 
أم ضعِف السنّة 

واكتساِح الشيعة؟ 
كافة هذه 
املسميات 

غثاء ف غثاء.. 
دون استثناء..

الوهن املذكور 
ف النص النبوي 
هو ف املخرجات 

الفكرية وليس 
ف ذات املذهب 
أو االجتهادات 

التعبدية
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اإلشكاِل  ِمْن  واملخَرُج  وَمْذَهٍب،  َطاِئَفٍة  لُِكلِّ  ِة  التََّعبُِّديَّ امُلْخَرجاِت 

ماِء  للجميِع َأْن ُيوَجَد ويرُبَز األبَطاُل القاِدُروَن عىل إيقاِف َنِزيِف الدِّ

ِف الِعْلِم واحِلْلِم الذي ساَر  ياِت واألسامِء وإعاَدِة رَشَ اِع امُلَسمَّ وِصَ

يِف املقاتِلنَي  ���ِط أنُفِسهم، سواًء من َحََلِة السَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� عليه ِرجاُل 

ِ امَلْقُتولنِِي بِِه، فالقتُل بنَي الفريقنِي ال يعالُج قضيًة 
�يْ��ف

������مَّ
� �ةيِ �ٱ �يمَّ ِ

بِه أو ��فِ��ي

عوِب، كام  وال يلُّ إشكاالً بل خيدُم سياسَة التسعرِي اإلبليسيَِّة بنَي الشُّ

عوِب نحَو اهلاويِة واهلالِك  ُه يرُتُك امُلِحبِّنَي واملبغضنَي يدفعوَن بالشُّ أنَّ

من  وفِرارًا  ختاُذالً  َشكٍّ  بال  وُيَعدُّ   ، ِعيٍّ رَشْ بياٍن  أو  ٍة  تبِصَ غرِي  عىل 

حِف املرشوِع. الزَّ

وما كتايب هذا - عىل ما أرُجو إْن شاَء اهللُ - إال مسامهٌة يف إعاَدِة 

ِق  امُلَحقَّ اهلالِك  اَمِة  َدوَّ من  للخروِج  واقعيٌّ  وتقريٌر  مارهيا  إىل  املياِه 

من  األناِم  خرِي  حممٍد  للنبيِّ  الوارِث  ومنهجيَِّة  اإلسالِم،  ُفسَحِة  إىل 

الَوَسطِيَِّة  منهجيََّة  عنهم  وأخَذ  هبم  ارَتَبَط  وَمِن  األطهاِر  الَبيِت  آِل 

واالْعتَِدال الواعي ِمْن غرِي إفراٍط وال تفريٍط.

اِث، وُهْم ما بنَي  اثًا، وإنَّام ُهْم حمبُّون للورَّ وأما املحبُّوَن َفَليُسوا ُورَّ

ٍد، والثَِّقُل األكرَبُ واألصَغُر  دِّ بٍّ َغاٍل ومفِرٍط وما بني معُتِدٍل أو ُمرَتَ حُمِ

األماِن  بحِر  يف  فُن  السُّ وخَمَرِت  النََّجاُة  َقْت  حتقَّ ِرجاُلُه  ائَتَلَف  إذا 

املخرج أن يربز 
األبطال القادرون 

عىل التجميع 
وإيقاف النزيف 
من كافة الفرق

هذا الكتاب يأيت 
كمحاولة إلعادة 

املياه إىل جمارهيا
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اَع املذهبيَّ واالعتقاديَّ  واإليامِن، وال غرَي هذا أبدًا، وأقوُل: إنَّ الصِّ

والطبقيَّ والطائفيَّ إنام ِهَي خمرجاٌت شيطانيٌة دجاليٌة ال مَتُتُّ لإلسالِم 

يتَبنَّاُه  ما  وغالبًا  نِصابِِه،  إىل  احلَقِّ  عليِه وال حتَّى إلعاَدِة  الَغرَيِة  وال 

األغراُر واألرشاُر وامُلنْدفعوَن أو املنتفعوَن اهلالكوَن.

نَِّة وال  يَعِة وآُل الَبيِت ِمْن أهِل السُّ ولْن َينَْعَم آُل البيِت من فريِق الشِّ

غرُيهم ِمَن الطَّواِئِف املتناِزَعِة بَِأْمٍن وال أماٍن وال ِدياَنٍة وال ِعباَدٍة وال 

َحتَّى َضامنًا للَموِت عىل حسِن اخلامِتَِة إذا َظلَّ ِصاُع الثَّاَراِت راِئَدًا 

اِئِفيِّنَي قائدًا. وهليُب الطَّ

املرآُة  وهي  اجلميِع،  لِدماِر  الشيطاِن  ِحَيُل  األساليَب  َهِذِه  ألن 

عوِب سواًء كانت  الَعاِكَسُة يف ُكلِّ مرحلٍة ووساِئُل الشيطاِن يف الشُّ

اُع والتََّكتُُّل عنُي النجاِح  ُشُعوبًا ُمْسِلَمًة أو ُشعوبًا غرَي ُمسِلَمٍة، فالصِّ

لسياسِة الدماِر لدى إبليَس وبِه حتقَق مقتُل هابيَل يف سابِق التاريِخ.

الثواِر  بني  اعاِت  الصِّ تفعيَل  َكِمَثاٍل  الَيَمُن  َعَرَفِت  أيضًا  وبه 

كتلٌة  األهليَِّة، وكَذلَِك   احلرِب  أياِم  ِضدَّ األخرى يف  ُكْتَلًة  األحراِر 

الفريقنِي  بنَي  احلقُّ  يضيُع  وهبذا  والتَّنمِيِة،  ْلِم  السِّ يف  األخرى  ِضدَّ 

جيٍل  بعد  ِجياًل  املجتمعاِت  هلالِك  اجلهوِد  َة  كافَّ الشيطاِن  ويستثمُر 

وتارخيًا بعَد تاريٍخ.

الصاع املذهبي 
والطائفي 

خمرجات دجالية
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مذهٍب  ترجيِح  يف  ووقتًا  ُجهدًا  الُعلامء  ِمَن  الكثريوَن  بذَل  َلَقْد 

ِضدَّ آخٍر أو رفِع ُمسَتوى مذهٍب عىل مذهٍب آخَر لَِيْزَداَد أتباُع ُكلِّ 

تِي َيتِمُّ فيها َنوُع  مذهٍب حرصًا عىل ترويِج املكاناِت واألسَبِقيَّاِت الَّ

اجتامٍع  حضوُر  اِت  املرَّ إحدى  يف  يل   َ تَيرسَّ َوَقْد  والتَّميُِّز،  التناُفِس 

ِف مذهِب اإلماِم مالٍك  ُث عن رَشَ ألَحِد الُعَلامِء املالكيَِّة وهو يتَحدَّ

ِذيَن  الَّ الشافعيِّ  املذهِب  أتباِع  بعَض  أثاَر  مِمَّا  املذاهِب  بني  ومكاَنَتِه 

كاُنوا يف َذلَِك  املجِلِس، وظهَر َذلَِك  عىل الُوجوِه واألحواِل، حتَّى 

الُفرَصُة ألََحِد  يَّأ  هُتَ أْن  َيَودُّ  انِفضاِض املجلِس  إنَّ عددًا منهم ساعَة 

أكثَر  وانتشاِرِه  الشافعيِّ  املذهِب  مكانِة  عن  َلَم  لَِيَتكَّ افِِعيَِّة  الشَّ ُعَلامِء 

ِمْن َمْذَهِب مالٍك.

نَِّة وحَدُهم  وهذا وحَدُه كفيٌل بإَِثاَرِة النُّفوِس داخل منَهِج أهِل السُّ

َكِة،  امُلْشرَتَ الَقَواِسِم  َذاِت  امَلَذاِهِب  بنَي  األُْطُروحاِت  أساليِب  لُِسوِء 

ِذين تتباَعُد  اِع بني الَّ فكيَف بام ينَزُع إليه االنفعاليُّوَن يف تفعيِل الصِّ

َقَواِسُمُهم املشرتكُة.

أِي املخالِِف  ِعيِّ يف احرتاِم الرَّ ْ وسبُب هذا وذاَك انعداُم الوعِي الرشَّ

دِّ  ايتِّ يف اإلصاِر عىل هزيمِة النِّدِّ فضاًل عن الضِّ ِة تأثرِي الطَّبِع الذَّ وقوَّ

َع  ُيَوسِّ َأْن  يطاِن هبا  َبْحَتٌة، يمِكُن للشَّ َطْبِعيٌَّة  املخالِِف، وَهِذِه مساِئُل 

بعض العلامء 
يبذل اجلهد 

لرتجيح مذهب 
عىل آخر تروجيا 

لألسبقيات 
لغرض التاميز
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ى يف القرآِن بِالَبغِي  )چ چ ڇ ڇڇ  اِع امُلَسمَّ َدَواِئَر الصِّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ (   ]اجلاثية:17[.
َوَقْد كاَن مثُل هذا أو قريبًا منه يف مايض العِص الَعبَّاسِّ وما تالُه، 

ُر  البعِض، فاملظفَّ ُب مبَلَغُه يف العلامِء ِضدَّ بعِضهم  التعصُّ بلَغ  حيُث 

عىل  ألَخْذُت  يشٌء  األمِر  من  يل  كاَن  لو  يقول:  الشافعيُّ  الطوسُّ 

من  يل  كاَن  لو  احلنفي:  موسى  بن  ِد  حممَّ وقوِل  اجِلْزَيَة)1(،  احلنابَِلِة 

األمر يشء ألخذت عىل الشافعيَِّة اجِلْزَيَة)2(.

عوامِل  من  خطرٌي  عامٌل  الرشيعِة  وَحََلِة  الِعْلِم  َطَلَبِة  بني  والبغُي 

االنتهاِك باللساِن والَقَلِم أو اإلعالِم أو غرِي ذلك، وهو أيضًا سبُب 

 َ َبرشَّ وبِِه  اجلاِه واحلطاِم،  التَّنَاُفِس عىل  ُمستوى  إىل  ارتَفَع  إذا  اهلاَلِك 

ذْتُه أسلوبًا وطريقًة وعادًة سواًء يف  اختَّ إذا  باهلالِك  َة  األُمَّ ى  النَّبِيُّ 

أخشى  »لسُت  وعليِهام  فيِهام  االختالِف  يف  أو  احلكِم  يف  أو  العلِم 

َأْن  نيا  الدُّ عليُكُم  أخَشى  وإنَّام  َك..  ْ »الرشِّ روايٍة:  ويف  الفقَر«  عليكُم 

»شذرات الذهب« )4: 271(.  )1(

»اإلمام  حيدر  أسد  كتاب  مقدمة  وراجع   ،  )51  :4( االعتدال«  »ميزان   )2(

الصادق واملذاهب األربعة« اجلزء الثالث.

البغي بني حلة 
الرشيعة سبب 

هالك األمة
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تناَفُسوها َفُتهلَِكُكْم كام أهلَكْت َمْن كان َقْبَلُكم«)1( .

يِن  ِة الواِحَدِة والدِّ تِي ُتدوُر بني أهِل املِلَّ واهلالُك َثَمَرُة التَّناُفساِت الَّ

َة ألَحٍد من الفريقني عىل اآلَخِر ما دام األمُر قائاًم  الواحِد، وال ُحجَّ

جاُع ِمْن  عىل التَّناُفِس حتَّى َيتِمَّ َتنَاُزُل ِجَهٍة ألخرى، واملتناِزُل هو الشَّ

ِف  كلِّ وجٍه كَشَجاَعِة اإلماِم احلََسِن بِن عيلٍّ  v يف تناُزلِِه املرشِّ

ِعيِّ بقولِه  ْ ُد بالنَّصِّ الرشَّ لَِذاتِِه، واحلافِِظ من وجٍه آخَر أهَل بيتِِه، واملؤيَّ

ى : »إنَّ ابني هذا سيٌِّد، وَسُيْصلُِح اهللُ بِِه«، وَهِذِه ميَزٌة عظيَمٌة أْن 

 وأيضًا تثبيتًا لَِسالَمِة 
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� يكوَن التَّنَاُزُل من عنِد اهللِ ِعالجًا إلجياِد 

الفريقنِي َداِخَل اخليَمِة اإلسالميَِّة »فئتنِي ِمَن املسلمنَي«، وهذا َنصٌّ 

الِت  يِسُم مسأَلًة َكُثَر فيها اللَِّجاُج َوِهَي  ًا يف فِْقِه  التََّحوُّ خطرٌي ِجدَّ

ٍك بالنَّصِّ النََّبِويِّ َوُهَو اإلسالُم، ولو  ُدُخوُل الفريقنِي يف قاِسٍم مشرَتَ

األتباُع  إليه  يدُعو  كام  ِعيِّ  ْ الرشَّ القراِر  حاِمِل  ِمْن  َحالًّ  القتاُل  كان 

عىل  الَعظِيَمُة  ياُت  املسمَّ َهِذِه  ُتْطَلَق  فلن  مرحَلٍة،  ُكلِّ  يف  واألشياُع 

 وَدواِعيِه.
ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
�

َلَقْد أعمى االندفاُع األبصاَر والبصاِئَر حتى ل َتُعِد األبصاُر ترى 

ما  غرَي  البَصاِئُر  ُتدِرُك  وال  االنتقاِم  وشعاراِت  األعداِء  ُصوَر  إال 

)1( متفق عليه، رواه البخاري )4015( ومسلم )7614(.

املتنازل ف هذه 
التنافسات 
هو الشجاع

لو كان القتال حال 
ملا أطلق النبي ى 

هذه املسميات 
العظيمة عىل 

الصلح والتنازل
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ِج باألحداِث،  ماِء وإرواِء احِلْقِد امُلَتأجِّ يدعو إىل اهلَْتِك والَفْتِك والدِّ

النُّصوِص  خمرجاِت  والِفْكَر يف  النََّظَر  وَأَعْدنا  نا  وأبَصْ نا  َتَبصَّ ولو 

َسَع اإلدراُك قلياًل َلَوْجَدنا َأْن  ْلِح واتَّ اِعنَي إىل الصُّ َدِة سالَمَة الدَّ امُلَؤكِّ

َرُه اإلماُم احلََسُن ُثمَّ ُنِقَض  الفريَقنِي َقِد اصطَلحا فيام مض عىل ما قرَّ

رَشُّ اختالفِهام ونزاِعهام وصاِعهام  واَمَتدَّ  لَِسَبٍب وآَخَر،   ُ
ح
�
ْ
��ل

ُّ
��ى���ص

ٱ
� هذا 

القائل:  املعنى  بإحياِء  جديرٌة  َة  النََّبِويَّ الِعباَرَة  وأنَّ  اليوَم،  َحتَّى 

يِن، فاملوِقُف  »وسُيصلُِح اهللُ بِه بنَي فَِئَتنِي ِمَن املسلِمنَي«)1(  إىل يوِم الدِّ

ُه، وكلَّام َرَجَع الَفِريقاِن  ُ ََذُه احلََسُن ال موِقَف ينُقُضُه وال يغريِّ الذي اختَّ

بُِصَوٍر  وِدَراَستِِه وتطبيِقِه  احلََسِن  ُصْلِح  إىل  يَعِة  والشِّ نَِّة  السُّ أهِل  ِمْن 

َتُه، وهذا  َشتَّى ومعاٍن سديَدٍة َلَعَرَف اجلميُع عامليََّة املعنى واستمراِريَّ

���ِط. ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� الَمِة من أهِل  هو احلَقُّ الذي هَنََجُه َفِريُق السَّ

وليَس يف هذا املوِقِف َغْمٌط ملوِقِف اإلماِم احلُسنِي وال اعرتاٌض عىل 

اجتهاِدِه، فموِقُفُه َعْدٌل واجتَِهاُدُه َصحيٌح، وخروُجُه قاِئٌم عىل ُأُسِسِه 

اُه  حيَحِة لدى أهِل االجتهاِد املرشوِع، ولكنَّ هذا احلُْكَم ال يتعدَّ الصَّ

ِل  َة لآلخريَن يف األخِذ َعرَب تاريِخ اإلسالِم امُلَتَحوِّ إىل غرِيِه وال ُحجَّ

سيد(  هذا  ابني  )إن  باب   ، الصلح  كتاب   ، صحيحه  يف  البخاري  رواه   )1(

. )3430(

»وسيصلح« 
مضارع يفيد 

الديمومة 
واستمراريته إىل 
قيام الساعة.. 

وكلام رجع 
الطرفان إىل دراسة 

الصلح وتطبيقه 
ألدرك اجلميع 
عاملية هذا املعنى

موقف اإلمام 
 v احلسني
اجتهاد صحيح 
لكن ال حجة 

لآلخذين به ف 
تويله إىل ثارات 

بني املصلني
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نَِّة ول  م كام يُقوُلوَن كانوا من أهل السُّ بالثَّأِر ِمْن ُعموِم امُلَصلِّني، ألهنَّ

احلُسنِي،  َدِم  َكاَء يف  رُشَ كاُنوا  نَِّة  السُّ أهِل  أنَّ  أو  يَعِة،  الشِّ ِمَن  يكوُنوا 

نَصتِِه دعوًة لألخِذ  ُرُهم عن  وتأخُّ مقَتِلِه  يوَم  يَعِة  الشِّ فصاَر ختاُذُل 

املذَهِب  حماَرَبَة  أيضًا  هلم  ُل  خُتَوِّ الَعُضوِض  امللِك  َعَساِكِر  من  بالثَّأِر 

ـ  نِّيَّ  السُّ املذَهَب  املعَرَكِة، )ألنَّ  مَجََل يف  له وال  َناَقَة  الذي ال  نِّيِّ  السُّ

كام يعَتِقُدوَن ـ كان َثَمَرًة من َثَمراِت ُحْكِم امُلْلِك الَعُضوِض(، وهذا 

تاريِخ  ِقَراَءِة  يف  وَفَساٍد  واألحداِث،  بالوقاِئِع  وَجْهٍل  اٍء  افرِتَ حَمُْض 

أهِل البيِت َفْضاًل عن ِقَراَءِة تكويِن املذاِهِب ذاهِتا.

َجِل  ياَسِة وسياَسِة الدَّ َياِسيََّة َتنُْبُع دائاًم ِمْن أهِل السِّ وألنَّ الِقَراَءَة السِّ

ِمَن  األحداِث  ِقَراَءُة  ا  أمَّ وإَِثاَرًة،  حتريشًا  تعليُلها  يكوُن  َأْن  فالُبدَّ 

ِمْن  معلوٌم  ُهَو  بام  االلتزاِم  حتَت  ذواهِتم  جاِل  الرِّ وَمَواِقِف  النُّصوِص 

احلدوَد  القراَءُة  َهِذِه  تنِشَئ  َأْن  فالُبدَّ  اإلسالِم  يف  واالهتداِء  االقتداِء 

نَِّة من أتباِع امُلْلِك  ���ِط وأهِل السُّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� نَِّة ِمَن  الفاِصَلَة بنَي أهِل السُّ

الَعُضوِض، وكام ُيَميُِّز أهَل التشيُِّع الواِعي عن أهِل اإلفراِط والتَّفِريِط 

املَواِقِف  ِمَن  شاَكَلُهم  َوِمْن  َبِئيَِّة  والسَّ افَِضِة  الرَّ أتباِع  ِمْن  والتَّسييِس 

العدُل  يكوُن  وهكذا  وُمَصنََّفاهِتم،  ُكُتبِهم  يف  املعُلوَمِة  والتَّعِليالِت 

واإلنصاُف.
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���ِط يف  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
���ِ��ل�فِّ ُه إعاَدُة القراَءِة الواِعَيِة  وهذا ما نحُن بَِصَدِدِه: إنَّ

َد معُه  ُكلِّ مذَهٍب ومنَهٍج ودعوٍة، وهو املوقُف الذي يليُق بنا َأْن ُنَردِّ

مقوَلَة النَّبِيِّ ى: »يا عباَد اهللِ.. ُاْثُبُتوا..«)1( .

)1( أخرجه الرتمذي )2406(.
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ِمْسُك اخِلتَاِم

بَِشأِن   نَي  امُلهَتمِّ ِمَن  غريي  مع  أشَهُد  وأنا  ِكَتايب  أختُِم  أنذا  ها 

وَشَتاٍت  إحباٍط  ِمْن  يعاُنوَنُه  وما  أمجعنَي  املسِلمنَي  حاَل  الِت  التََّحوُّ

ٍة  عسَكِريَّ وحرٍب  ِجَهٍة..  من  ٍة  واقتصاديَّ وإعالميٍَّة  نفسيٍَّة  وحرٍب 

َعِة اجلَْبَهاِت والَوَساِئِل من ِجَهٍة ُأْخرى. منوَّ

َر الطاِئِفيَّ والِعْرِقيَّ والقبيلَّ يف أكَثِر من َبَلٍد ومتمٍع..  كام أشهُد التَّوتُّ

وَهمٍّ  األسعاِر،  يف  َغالٍء  ِمن  اجلميُع  يعيُشُه  ما  تعقيدًا  األمَر  زاَد  بل 

عايا املأسوَرِة يف األرياِف وامُلُدِن وُهْم ال جَيُِدوَن  وَغمٍّ يف ُنُفوس الرَّ

ما  إال  ؛  والفكريِّ االقتصاديِّ  االحتَِقاِن  هذا  ِمْن  الَعَمِليََّة  املخاِرَج 

ُوِجَد  وإِْن  األباليِس..  َداُت  وَتنَهُّ التَّسييِس..  شاشاُت  عليهم  متِلْيِه 

ابِِر،  الصَّ امُلؤِمِن  الفرِد  يتجاَوُز حاَل  والتََّفاُؤِل فال  ِس  التَّنَفُّ ِمَن  يَشٌء 

أو حماوالِت امُلخِلِصنَي املحدوَدِة يف مكاٍن ما دوَن آخَر إلجياِد عالٍج 

حمدوٍد وتاوِز باٍب موصوٍد.

َلِة تفُرُض عىل الكثرِي ِمْن  ومَع هذا وذاَك َفُمْفَرَزاُت الثََّقاَفِة املتحوِّ

ؤاَل التَّايل: إىل َمَتى واألقالُم ال َتُدور وال تكُتُب َمَع  أهِل عِصَنا السُّ

َهِذِه  البيِت كأنَّ  آِل  البيِت وَقِضيَِّة  ما نحُن فيه ونعانيِه إال عن أهِل 
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اجلميِع؟  وَهَدَف  اجلميِع  َهمَّ  اإلسالُم  أليَس  الكربى؟  القضيَُّة  ِهَي 

تِي ال ُتْسِمُن وال  شغْلُتُمونا اليوَم وقبَل اليوِم هَبِذِه القضايا اجلزِئيَِّة الَّ

تغني من ُجوٍع؟

يف  أليَس  ؟  ياِئها  إىل  ألِِفها  ِمْن  إهناٍض  إىل  حمتاَجًة  ُة  األُمَّ أليسِت 

يف  مثَلكم  يرَغُب  َمْن  يِعيَِّة  والشِّ واحلزبِيَِّة  َلِفيَِّة  السَّ احلََرَكِة  أجنَِحِة 

ِة َكَمْطَلٍب  ِة عىل يشٍء من قواِسِمها املصرِييَّ ِخْدَمِة اإلسالِم ومجِع األُمَّ

ِعيٍّ للجميِع دوَن احلاَجِة لتعيني َعاِئَلٍة أو ُسالَلٍة أو أَسٍة؟ ملاذا ال  رَشْ

ُه األقالُم واهِلَمُم إِلَعاَدِة الرتتيِب الواعي عىل صورتِِه اإلسالميَِّة  ُتَوجَّ

ِة. العامَّ

ُكلَّ  إنَّ  واهللِ..  بىل  وأقول:  َترْتى..  ومناقشاٌت  أخرى..  وأشياُء 

من  فيها  ما  عىل  موِقِعها،  ويف  ٌة  ُمِهمَّ واالستفساراِت  األسِئَلِة  َهِذِه 

اإللزاماِت  عن  النَّْفيِسِّ  ِر  التحرُّ بَِعنِي  لألموِر  والنََّظِر  الُعُموِميَّاِت 

تِيِب  الرتَّ عىل  احلريصنَي  من  َنْسَمُعها  ما  وغالبًا  وااللتزاماِت.. 

ُجوا يف  ُولُِدوا وَدَرُسوا وخترَّ مِمَّْن  وُحسِن اإلعاَدِة للواقع املضَطِرِب 

املضطِرِب  الواقِع  وِمَن  منهم  جزٌء  ونحُن  امُلْضَطِرِب  الواِقِع  َأُتوِن 

ألسَعى  ووْقتِي  وذايِت  لَِقَلِمي  صحيَحٌة  ُدْفَعٌة  َشكٍّ  بال  وهي  ذاتِِه، 

ُشْغيل  واهللِ  ُهَو  َبْل  الواِعِد،  اإلسالميِّ  بِيِل  السَّ هذا  يف   ٍ َخريِّ ُكلِّ  َمَع 

)اطرحوا اإلسالم 
بعمومه دون 

احلاجة لتعيني 
ساللة!( مطلب 

ملح تفرضه 
إفرازات الواقع 

عىل الكثريين

هذه األسئلة 
صحيحة عىل 

ما فيها من ترر 
نفيس وعموميات
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عَوِة إىل اهلل تعاىل َمَع اعرِتايِف  اِغُل مذ عرْفُت نفيس عىل ِمنرَْبِ الدَّ الشَّ

بَِعَدِم أهليَّتي وسوِء ُجرأيِت عىل هذا املنرَبِ العظيِم.

عاُة وما  عاُة والرُّ الدُّ فينا نحُن  اِهنََة  الرَّ أنَّ احلاَلَة  يعلُم  ولكْن واهللُ 

نعيُشُه يف دوائر الذواِت واألَُسِ والعائالِت، وما نعاِينُُه ِمْن األتباِع 

واألشياِع من التَّجاُوَزاِت والتَّبَِعاِت، وما َيَتَشتَُّت علينا بِِه ِمَن الوقِت 

الوقِت  ِف  وَصْ َِذاَك..  ترتيب  وإعاَدِة  هذا  َشَعِث   ِّ َل يف  واجلُهِد 

واِت وتربَِيِة الَبننَي  واجلُْهِد إلنَقاِذ ما ُيْمِكُن إنقاُذُه يف داِخِل دواِئِر الذَّ

الُبيوِت واألربَِطِة والَعاِئالِت ذاَت االنتامِء  أقبَِيِة  والَبنَاِت.. وداِخَل 

األوَقاَت  علينا  اسَتنَْفَد  قد  َذلَِك   ُكلَّ  ِة،  التَّقليِديَّ ِة  األََبِويَّ للَمَداِرِس 

واهِلَمَم والُقُدراِت.

املرَحَلِة  أبواِب  فتِح  منُذ  ياِئِه  إىل  َألِِفِه  يف  ُه  ُكلَّ حاَلنَا  وجْدنا  حيُث 

ٌق ِمْن ُكلِّ اجلهاِت. ُه خُمرَتَ َعِويِّ َأنَّ اجلديَدِة للَعَمِل الدَّ

الدنيا.. وخمرتٌق من  الشيطاِن والنَّفِس واهلََوى وُحبِّ  ِمَن  خمرتٌق 

اإلعالميَِّة  باحلَْمالِت  وخمرَتٌق  واألهواِء..  العاداِت  وُرَكاِم  الطِّباِع 

بالَواِقِع  وخمرَتٌق  ِة..  اهلَشَّ التعليميَّة  باألساليِب  وخمرَتٌق  والعامَلِيَِّة.. 

وخمرتٌق  األَسِة..  وال  الَفْرِد  أمَر  ُيِقيُم  ال  الذي  املحبِِط  املادِّيِّ 

النَّواِقِض  إْنَجاِح  عىل  َعِمَلْت  تِي  الَّ لبِيَِّة  السَّ ياسيَِّة  السِّ اُكامِت  بالرتَّ
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ِة واالجتامعيَِّة. الفكريَّ

ِه إال  اِقِع.. وال َنِجُد أنُفَسنا أماَم هذا ُكلِّ َسَع اخلَْرُق عىل الرَّ وهبذا اتَّ

ضعفاَء منهكنَي غرَي َقاِدِريَن عىل َأْن َنْبُذَل أكثَر مِمَّا بذْلنَاُه.. وَأْن نقوَل 

أكثَر مِمَّا ُقلنَاُه يف حميِط األمثاِل واألشباِه.

احلكيمِة  اآلراِء  إىل  حاجٍة  يف  نحُن  َذلَِك   وَمَع  ولكْن  ولكْن 

ِمْن  لنا  هتيَّأ  ُكلِّ عاِقٍل حصيٍف منصٍف، وما  السليمِة من  والعقوِل 

فاَتنا  وما  وُمْثِمٌر..  مباَرٌك  اهلل  شاء  إْن  فهو  املحدوَدِة  احلََرَكِة  واقِع 

نَا عليه غرُينا من  َنا عنه لَِسَبٍب أو آلَخَر فال َنِجُد بأسًا أن َيُدلَّ وَقصَّ

املعنِيَِّة  اإلسالميَِّة  احلََرَكِة  مواقِع  ِة  كافَّ يف  الواِعَيِة  املجموعاِت  داِئَرِة 

���ِط. ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

��فِل�ٱ باألمر املشاِر إليه 

امَلَساَفاِت  ِب  َفْلنَُقرِّ َعًة،  ُمَتنَوِّ َمَساِعينَا  كانْت  َوإِْن  َواِحٌد  َفَهَدُفنا 

َزَوابِِع  الطِّباِع وَكْثَرِة  ُبُروَدِة  بِِفْعِل  امُلرتاِكِم  إذاَبِة اجلَليِد  َوْلنَْعَمْل عىل 

اِع والنَِّزاِع، فالوقُت ال زال فيِه ُفْسَحٌة.. وخرٌي لنا يف َهِذِه احِلْقَبِة  الّصَ

َعَث وُنَقاِرَب ُوْجهاِت النََّظِر ويرُبَز هلذا الَعَمِل  َمِن َأْن َنُلمَّ الشَّ ِمَن الزَّ

ِمْن إِْخوانِنَا امُلْخِلِصنَي َمْن ُيَؤاِزُرَنا يف َذلَِك.

ُمْقَتِصيَن  والِكَتايبِّ  َعِويِّ  الدَّ واجتَِهاِدَنا  وكتاَبتِنَا  تآليِفنَا  يف  فَلْسنَا 

بَِقِضيَِّة  نَا َشُغوُفوَن  بِأنَّ َيْعَتِقُد البعُض  اتِيَّاِت أو َكام  واِت والذَّ عىل الذَّ

يعتقد البعض أننا 
شغوفون بالرتويج 
لقضية آل البيت 

دون غريهم
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ويِج آلِل الَبْيِت ُدوَن غرِيهم ِمَن املسلمنَي يف املجتمعاِت. الرتَّ

فالقائُل هلَِذِه الِعَباَراِت َعِجٌل يف احلكِم عىل غرِيِه أو ُهَو َهاِدٌم ُكلَّ 

غرَي  نظَرًة  كانْت  وإن  وَنْظَرتِِه  زاِوَيتِِه  ِمْن  إليراِدها  صحيحٍة  حُماَوَلٍة 

. صحيحٍة أو غرَي َنافَِعٍة يف الواِقِع العامِّ

َعِة ما ال َيتَِّسُع  راِت امُلَتنَوِّ إنَّنِي أختُِم كتايب هذا وأماِمي ِمَن التََّصوُّ

املجاُل إلْثَباتِِه ُهنا.. ولكْن أقوُل احلقيقَة ِمْن حيُث َعَرْفُتها وأستسِمُح 

اآلخريَن إِْن ل ُيوُلوا َفْهِمي هلَِذِه احلقيقِة اعتبارًا ِمْن ُوْجَهِة َنَظِري.. 

أَي اآلَخَر وإْن كاَن خُمالَِفًا يل.. ما داَم يدوُر َمِعي يف داِئَرِة  ُر الرَّ فأَنا ُأَقدِّ

. الَبْحِث عن إصالِح ما َفَسَد ِمَن الواِقِع اخلاصِّ أو الَعامِّ

ا َتَكاُد أْن خَتُْرَج من مرحَلِة  ة إىل خرٍي بُِعُموِمها.. وإهنَّ أقوُل: إنَّ األُمَّ

اُوَزاُتُه..  االستثامِر إىل مرحَلِة االستنفاِر.. ولالستنفاِر ِعَلُلُه وَتَ

ُمَتفاِئٌل..  وَأَنا  اخلرِي..  إىل  يسَعى  واقٍع  ِمْن  اخلرِي..  بَِدايُة  ولكنَّها 

ِع. بَِرْغِم ما َقْد َأْثَبتُُّه هنا من ُصَوِر التََّشاُؤِم امُلَتنَوِّ

ُءُ َهِذِه املجموعاِت امُلَتنَاِزَعَة امُلَتَصاِرَعَة يف  إنَّ املستقبَل الَقريَب هُيَيِّ

���ِط.. وُكلٌّ  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
���ِط �ٱ�

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� ِك..  يِن إىل االئتالِف عىل القاسِم امُلْشرَتَ أمِر الدِّ

بال َشكٍّ َيْرَغُبُه ويرُجْوُه.. ما عدا َمْن َأَبى.

وَمْن يأَبى َفَمَجاُلُه َمْفُتوٌح.. َوَلُه ِمَن اهللِ - إِْن كاَن صاِدقا - َعوٌن 
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ٌة.. وُحجَّ

ِة وسيَلًة ِمْن  ���ُط كام ُهَو يف َثَوابِتِِه الَعامَّ ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
 �ٱ�

ُ
���ط

ِ
�م
����فِّ

ٱ
� والُبدَّ أن َيكوَن 

)االستنفاِر(  حتقيِق  إىل  ِديُد  السَّ وامَلنَْفُذ  امُلنِْقُذ  َوُهَو  املعاجلِة  َوَساِئِل 

يف  امُلَتَقولَِبِة  االستسالِميَِّة  األصواِت  َهِذِه  عن  َبِدياًل  الَواِعي.. 

امُلْسِلَمِة  عوِب(  )الشُّ إنَُّه صوُت  ْسِميَِّة..  الرَّ وِشْبِه  ْسِميَِّة  الرَّ الَقَوالِِب 

َدِة عن الُعنِْف واحِلْقِد واالْنتَِقاِم. َدِة عن التَّسييِس وامُلَتَجرِّ امُلَتَجرِّ

���ِط 
ِ
�م
����فِّ

ٱ
� مفهوِم  عىل  الَمِة  السَّ يف  اِغبنَي  الرَّ مَجيَع  هنا  َأْدُعو  وهاأَنَذا 

قِريَبٍة  مَلْرَحَلٍة  بَِساِط االستعداِد  َهَذا األْمِر عىل  ���ِط إىل مناَقَشِة  ��ْو��سِ
��ِإ

ْ
�ل
�ٱ�

آتَِيٍة..

وإنَّ غدًا لِنَاظِِرِه َقِريٌب..
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انلمط الوسط.. شعارات ومدلوالت
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انلمط الوسط.. شعارات ومدلوالت

املغزى  ذات  الرموز  من  مجلة  عىل  األوسط  النمط  رسم  يتوي 

املعريف احلاوي عىل خمرجات السلوك واملواقف يف املراحل املتنوعة، 

والشعار كام هو يف تركيبه اهلرمي يبدأ بام ييل:

التي حتمل  القبة  املرحلة عىل صورة  وتربز  الرسالة،  عهد   -1

التي  الرشعية  احلياة  باكورة  وهي  أعالها،  يف  اإلسالمي  اهلالل 

عاشها رسول اهلل m برشوط النبوة، وهي: 

•الوحي 	

•العصمة 	

•النبوة )األخالق(  	

•املعجزات. 	

بني  التداخل  الرمز  يف  ويالحظ  الراشدة،  اخلالفة  عهد   -2

املرحلتني : مرحلة اخلالفة ومرحلة الرسالة، وهي مرحلة التأسيس 

برشوطها،  الرشعية  لألمانات  السليم  االنتقال  لرشوط  الرشعي 

وهي: 
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•االجتهاد املرشوع  	

•الصحبة املحضة بالنص النبوي 	

•املرحلة املحصنة أيضا بالنص النبوي 	

يف  املشرتك  العمل  عىل  وإمجاعهم  الصحابة  •مواقف  	

املرحلة.

ومتتد مرحلة اخلالفة الراشدة اجلامعة بني دفتي احلكم والعلم إىل 

النبوي »اخلالفُة ثالثوَن عامًا«، وتبدأ  ثالثني عاما كام هو يف النص 

الصديق ثم عمر بن اخلطاب ثم عثامن بن  باخلليفة األول أيب بكر 

أمجعني،   n عيل  بن  احلسن  ثم  طالب  أيب  بن  عيل  ثم  عفان 

. v وتنتهي املرحلة بتنازل اإلمام احلسن

املرحلة الوسطى: مرحلة امللك العضوض، واملقصود هنا   -3

بني  مرحلة  يف  وهي  الرمز،  صورة  يف  التي  أي:  الوسطى  باملرحلة 

مرحلتي الرسالة واخلالفة الراشدة من ناحية وبني شمول مواقف 

مرحلة النمط األوسط من جهة أخرى.

من  العضوض  امللك  بمرحلة  املسامة  املرحلة  هذه  يف  ويالحظ 

جهتيهاـ  مرحلة امللك العضوض األموي، ومرحلة امللك العضوض 

العباس ـ أن أساس العمل املشرتك هو الكتاب والسنة ، ومها أعىل 
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املوقع وحتت موقع اخلالفة الراشدة.

من  والعباسية  األموية  للمرحلتني  العضوض  امللك  ثا  ُمَثلَّ ويأيت 

متشاهبان،  سيفاِن  خيرتقها  قريش«  »أغيلمة  مسمى  حتت  اجلهتني 

ومها:

فرضه  الذي  الصلح  حصيلة  هو  الذي  الصلح  سادة  سيف   *

أول مرحلة  والتفريط يف  اإلفراط  v عىل طريف  اإلمام احلسن 

امللك العضوض ، واخرتق املرحلة كلها بام عرف عن موقف أهل 

)السيف  مسمى  ويمل  الصلح،  بمنهج  املرتبطني  واجلامعة  السنة 

املغمد( ، كام تشري عالمة االستفهام )؟( يف ذبابة السيف إىل اللغز 

أنفسهم،  البيت  آل  للسيوف وخاصة من  احلاملون  يفهمه  ل  الذي 

وخاصة يف شأن التطاحن عىل امللك والسلطان.

بعد معركة كربالء  البقاء  الذين هتيأ هلم  السيف(  )بقية  * سيف 

أتباع  أص  أن  بعد  أنفسهم  عن  دفاعا  سيوفهم  جردوا  قد  وكانوا 

ومن   v احلسني  سيف  وسمي  إبادهتم،  عىل  العضوض  امللك 

حارب معه )السيف املجرد(، وتشري قطرة الدم يف ذبابة السيف إىل 

ما سمي بعد هذه املعركة بمسمى )بقية السيف( ، ويشري إىل موقف 

اإلمام عيل زين العابدين ومدرسته الرشعية الذين أشار إليهم قول 
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اإلمام عيل v : »َبِقيَُّة السيِف َأْنَمى َعَددًا َوَأْكَثُر َوَلدًا«. 

4- يأيت مسمى )بقية السيف وسادة الصلح( حتت ظالل السيفني 

املعرتضني مرحلة امللك العضوض من كل جهة كإشارة إىل حصيلة 

الصاع بني طريف اإلفراط والتفريط ، واحلصيلة بروز مدرسة جديدة 

استفادت من كل األحوال التي عانى منها اجلميع يف مرحلة امللك 

العضوض ، وهي ما جاء عىل صفة العنوان العام )النمط األوسط(، 

وهم الذين شملهم الشعار املبسوط حتت العنوان العام من مقولة 

هِبُِم  َيْلَحُق   ، النمُط األوسُط  الناِس هذا  : »َخرْيُ   v اإلمام عيل 

إَِلْيِهُم الغايل«. وهم املوصوفون فيام بعُد مع من أخذ  التايل وَيْرِجُع 

هبدهيم ومنهجهم بمسمى )منهج السالمة(.

ويف غالف الكتاب توقفت الرموز إىل هذا املوقع.

وف بقية الرسم ينقسم منهج السالمة إىل قسمني:

نمط  عىل  والتصوف(   ، واملذهبية   ، البيت  )آل  خيص  ما  األول: 

النمط  ثمرات  من  ثمرة  وهم   ، الرشعية  والوسطية  االعتدال 

األوسط.

والثاين : ما خيص مدرسة حضموت كأحد فروع هذه املنهجية 

الثالثية املذكورة، وما ترتب عىل مفهوم )منهج السالمة( لدى هذه 
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مفهوم  إىل  يضاف  شعارا  صار  حتى  السيف(  )كرس  من  املدرسة 

النمط األوسط يف مراحل التحوالت الالحقة.

وال يعني أن مدرسة حضموت هي وارثة املنهجية الثالثية )آل 

أمثلة  من  مثال  هي  وإنام   ! وحدها  التصوف(   ، املذهبية   ، البيت 

السالمة املؤكدة يف مراحل التحول.

وال تقاس عىل غريها من مدارس الثالثي السابق ذكره.. فهناك 

ضد  السيف  ترد  أن  واملوطن  التحول  ظروف  اضطرهتا  مدارس 

املحتل والعدو.. فهذا ال خيرجها عن مفهوم السالمة.. وال مفهوم 

والتزام  السالمة  عن  البحث  موقع  يف  هي  وإنام  األوسط..  النمط 

نموذج من نامذج النمط األوسط يف طرد املحتل واألخذ باجلهاد يف 

سبيل احلق واملطالبة به، مع وجوب االلتزام برشوط النمط األوسط 

املشار إليه يف الكتاب.

احلياة  مسرية  تبني  أخرى  رموزا  يمل  فالرسم  ذلك  بعد  وأما 

اإلنسانية حتى عصنا احلارض.

كال  من  والتفريط(  اإلفراط  )مسمى  الرسم  جانبي  ف  ويوجد 

اجلهتني للمراحل املتالحقة، ويشري الرمز إىل شمول طريف اإلفراط 

كإطار  والتصوف،  واملذهبية  البيت  آل  شؤون  كافة  يف  والتفريط 
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حميط بالتحوالت وخاصة بعد بروز )مرحلة الغثائية(، وهي مرحلة 

الثالثي  وحمتضنا  حاميا  كان  الذي  اإلسالمي  اخلالفة  قرار  سقوط 

الرشعي املشار إليها يف الكتاب.

األمة  هيلكان  والتفريط  واإلفراط  الغثائية  املرحلة  بدء  ومنذ 

اإلسالمية يف كل شؤوهنا كام هو مبني يف مسميات الرسم: كالقبض 

مدارس  سواء  الغثائية،  املدارس  نجاح  أساس  ومها   ، والنقض 

الناشطة  واملسلمني  اإلسالم  مدارس  أو  الغازية  الغربية  العلامنية 

بني  التحريش(  )منهج  إلنجاح  الغرب  من  بدعم  املرحلة  هذه  يف 

الشعوب يف جزيرة العرب وخارجها.

يملك  التي  الغثائية  احلياة  مسرية  هي  الرسم  ف  املسميات  وبقية 

والثقافية  واالقتصادية  السياسية  مسمياته  بكافة  الكافر  زمامها 

واالجتامعية واإلعالمية.

وقد حددها احلديث يف عالمات الساعة هبذه املسميات: تداعي 

األمم ، الوهن ، حب الدنيا ، كراهية املوت ، نزع املهابة من قلوب 

األعداء.

مما يؤدي بنا إىل بناء املثلثني الدجاليني للمراحل الثالث: 

العلامنية - العلمنة - العوملة 
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االستعامر – االستهتار – االستثامر

دون  كله  واإلسالمي  العريب  العال  تشمل  املسميات  وهذه 

زمام  من  نصيبا  يملك  من  عىل  وتأثريها  فعاليتها  وتزداد   ، استثناء 

احلركة السياسية أو االجتامعية أو الدينية أو االقتصادية يف األنظمة 

الغثائية.

وانتشار  بصفة  ولكن  األمة  من  ينعدم  ال  فاخلري  وذاك  هذا  ومع 

حمدود ويف مستوى الشعوب.. والشعوب فقط.
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الفهرس

4املطلع القرآين
5املطلع انلبوي

6شاهد الال
7املطلع البوي

8ُمَلَحَظٌة
ِْهَداُء

ْ
9ال

10قضية آل البيت وكثرة تناوهلا املغلوط
اِب

ْ
بل

َ
ويل ال

ُ
10ِمْفتَاُح ابَلاِب ل

11فتح باب الكالم داخل أقبية الصامتني
11آل البيت بني إفراط املحبني وتفريط املبغضني
m 12الوسـطـيـة الرشعية مذهب املصطفى

13هناك من يسعى للزج بآل البيت يف حرب طائفية عاطفية
13الواقع جيمع التعدي والتحدي

14هذه األوراق ختص الراغبني يف النجاة والسالمة
زًا يُّ 15هناك مّنا من يعترب هذا العرض جهاًل وُجْبنًا َوحَتَ

15السالمة ليست وجهة نظر، بل قاعدة رشعية
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16رضورة التأمل الواعي يف مواقف أئمة آل البيت بتجرد
ط 17العدو يستثمر املحب امُلْفِرط واملبغض امُلَفرِّ

18القرآن والسنة يفتقران إىل املعادل الثالث يف التطبيق: النبوة 
19اإلمام احلسن ضحى باخلالفة من أجل استمرار رشف النبوة

19أهل اإلفراط خطؤوا اإلمام احلسن
22وأهل اإلفراط خذلوا اإلمام زيد بن عيل أيضا

املخرج من هذا االختالف االقتداء بالقدوة املتصلة السند إىل رسول اهلل 
m24

n 25أهُل الِكَساِء
25أهل الكساء هم النخبة، وهم سفن النجاة للشعوب

26ذهاب القرار اإلسالمي أّثر عىل قضية آل البيت
27املؤلفات اجلديدة عن آل البيت وحقوقهم

27املواجهة قادمة
غالبية القراء يقرؤون بعني انتامءاهتم أو من خالل الواقع، فسوء الفهم 

سيستمر
28

28مفهوم الثالثة احللفاء: الشيطان، الدجال ، الكفر
29فقهاء املغالطات هم رسل الثالثة احللفاء

31الثَّالَثُة احلَُلَفاُء َوَمْوِقُع ُفَقَهاِء امُلَغاَلَطِة ِمْن ِخْدَمتِِهم
32أصبحت الثقافة األبوية رشكًا ليربز البديل: فقهاء القصعة

مسكوت  مرحلة  يف  الدماء  وإسالة  اجلثث  ركام  عىل  جاء  البديل  الفقه 
33عنها
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بخوض  بدأت  التي  والتمول  التحول  ثقافة  إىل  النظر  نلفت  أن  مهمتنا 
34معركة أخرى: مظلومية آل البيت

والطوائف  للسياسيني  دسمة  مادة  صار  الفرقة  مرشوع  حتديث  تم  كلام 
35وأهل الصحافة

املرحلة تفرض علينا يف كل مرة أن نعيد ترتيب أنفسنا وأساليب حياتنا 
36ألجل أن نعيش بسالم، واملخرج هو أدب املواقف

طرحنا هذا ليس الستدرار العطف أو استثارة الغضب بل تقريٌر لنهٍج 
معتدٍل بعد تربة واعية ألسالفنا

36

مفهومنا سلمي وإجيايب، فقط نرجو من اجلميع تنب هذه احلرب التي 
لن ينتص فيها غري الثالثة احللفاء

37

أو  عائلة  عىل  حكرا  ليست  كتابنا  يف  )نحشدها(  التي  املسميات  هذه 
38ساللة

39نحن مسؤولون عن إبراز هذه الثوابت للعلم واإلحاطة فقط
مها من عرب عن آل البيت بطريقة مبالغ فيها حجبت الناس عن حقائق 

40مراتبهم الرشعية

41وهناك من زعم النورانية املحضة للنبي m وذريته 
41وهناك من رفض كل خصوصياهتم بالكلية

وهذه هي الرتاكامت السلبية ومادة التفجري للمعركة الطائفية القادمة ، 
41وهناك مستثمر.. وقد نجح..

لقد شخص اإلمام v حال أصحابه وكأنه يتحدث عام نعايشه اليوم 
42من إفراط يف املحبة
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بَِويَُّة وَمرَْحلَُة الُغثَاِء الُمَسيَِّس
َ
46املدارُِس ال

ذكية  سياسية  مناورة  اعتربوه  احلسن  اإلمام  صلح  درسوا  ممن  العديد 
47تابعة/ممهدة لثورة اإلمام احلسني

هذا التحليل نموذج عن ثقافة املربرات، وهي ختتلف عن ثقافة أئمة بقية 
48السيف وسادة الصلح

اإلمام احلسن هو نموذج السالمة، وأيده النبي m يف هنجه دون إشارة 
لكونه مناورة سياسية

48

49بقي أمامنا اليوم دعوتان آلل البيت: دعوة الثورة ، ودعوة السالم
هذا الطرح بضاعة نعرضها يف سوق العرض والطلب، وال نلزم أحدا 

50هبا، إنام هي معاجلة تمع وال تفرق

50انتصار إخوتنا يف لبنان مكسب لألمة كلها
االنتصار جاء عىل يد العقل اإلسالمي الواعي وال عالقة للمذهب بذلك 

51وانعدامه لدى املسلمني هو سبب الفشل وال عالقة للمذهبية بذلك

51الذين أدانوا االنتصار ذوو أفق ضيق
هذا حتليٌل واٍع ألثر الكافر يف املرحلة وبصامته فيها، وبصامته هي الرض 

52عن صاع املسلم مع أخيه أو تسييسه وبرمته

53املدرسة األبوية هي احلل ، وهذه هي وجهة نظرنا
نِّيِّ أم أهنا مههامٌت وخترصاٌت؟ 54هل هناك حل يف عاملنا السُّ

من  املخرج  هي  الصلح  وسادة  السيف  بقية  أئمة  من  العقالء  مواقف 
55دوامة الصاع
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اإلمام احلسن اختار الصلح بنفسه بدال من أن يفرضه عليه اآلخرون كام 
v 55فعلوا يف حياة والده

58أوراق العاملة فينا جيب أن تكشف 
إننا ال ننهج منهج املفرطني يف املعاجلة وحتليل املواقف، بل منهج السادة 

59القادة أنفسهم

اإلمام عيل v هو إمام االهتداء واالقتداء من حيث سنن املواقف يف 
مرحلة اخللفاء الراشدين

60

فكرة الثورة هلا مقاييسها عند فقهائها ، وال ننكرهم وال نقصيهم ؛ لكنهم 
62ليسوا بديال وال حجة لنا أو لغرينا

القرار  انتقال  سالمة  يف  وال  الراشدة  اخلالفة  مرحلة  يف  نطعن  ال  نحن 
62اإلسالمي من عص الرسالة إليها

يِف )عيلٌّ زيُن العابِِديَن( 64بقيَُّة السَّ
ٌم وِعبَاَدٌة

ْ
َجاَعُة الُمثىْٰل.. َدْعَوٌة وِعل 64 الشَّ

65َجنَّد اإلمام عيل زين العابدين الشعوب حلفظ أمانة العلم والعمل
65مصطلح )القراء( يف عص األئمة كان يعني )النخبة املثقفة(

67قصته مع هشام ابن عبدامللك وقصيدة الفرزدق املشهورة
 v  69َمْدرََسُة الماِم َعيلٍّ زيِن العابديَن

وَْسِط 
َ ْ
69َمْدرََسُة ٱنلََّمِط ٱل

69مرحلة اجتامع اخلالفة والنبوة
69مرحلة انفصام اخلالفة عن النبوة

70موقف الزهد يف احلكم وعدم املطالبة به
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71مذهب أهل السنة واجلامعة
71موقف اخلروج عىل امللك العضوض واملطالبة بالقرار

72املذهب اإلمامي
72املذهب الزيدي
73مذهب اخلوارج

74مذهب املعتزلة
74الثورات الفكرية وأثرها السلبي يف العال اإلسالمي

75مذهب النمط األوسط
75يعتقد الكثريون أن )آل البيت( هلم مدرسة واحدة فقط وال بديل هلا 

75ما وضعناه هنا هو  احلقيقة بحسب فهمنا
وَْسِط 

َ ْ
77َمنَْهُج ٱنلََّمِط ٱل

78تعريف النمط األوسط
80خري الناس هذا النمط األوسط

الِت  وَْسِط  أماَم الحَداِث واتلََّحوُّ
َ ْ
ِة  ٱنلََّمِط ٱل ئَِمّ

َ
81َمُقوالُت أ

v من مقوالت اإلمام عيل بن أيب طالب
v 84من مقوالت اإلمام عيل زين العابدين

v 885موقف لإلمام حممد الباقر
v 85من مقوالت اإلمام زيد بن عيل بن احلسني

v 86موقف لإلمام جعفر الصادق
89خري الناس هذا النمط األوسط
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السنة  أهل  ذلك:  ويشبه  ثوار..  شيعة  فهناك  أبرار،  شيعة  هناك  أن  كام 
90األساسية ، وأهل السنة السياسية

لَمِة وَرِة السَّ 90البُدَّ ِمْن َكْشِف الوَراِق لَِضُ
91أنامط التطرف الثالثة

92نامذج اجلنوح يف عهد الرسالة
93رجال املواقف

94مموعات القدوة احلسنة
95موقف السيدة فاطمة وعيل بن أيب طالب

96البد من دراسة متيز بيت النبوة والوراثة وتبني تفرده الرشعي
v ـُز اإلمام عيل ُـّ 96َتـَمـي

97قضية فدك
100موقُف آل البيت يعادُل االجتهاَد الرشعّي
100السكوت ليس التقية والتقية ليست احلل

101ترك القرار السياس
مطلب الشيطان هو زعزعة الثقة هبذه الثوابت حتى ال يبقى من يرغب 

103يف السالمة الرشعية

أقول هذا وأكتبه... وقد حتقق اجلزء األكرب من هذه السياسة يف الواقع 
103املخذول ولألسف..

104إنا قد ختلصنا من عقدة البحث عن القرار 
إن كان لنا نصيب يف التحديث ففي خدمة الشعوب ومناصحة أصحاب 

104القرار إن كانت مدية
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قراءة  وإما  التارخيية،  باخليانة  وصمنا  إما  أمرين:  أحد  اآلخرين  عىل 
املواقف الرشعية بعيدا عن ركام األحداث

105

105التخلص من عقدة الطبع رضورة منهجية
106موقف الفقيه املقدم يف كرس السيف ل يأت اعتباطا

لَمِة 107فِْقُه الَقَراِر وَمْوقُِعُه ِمَن اتلَّحِريِش والسَّ
107تعريفات مهمة

108اخلالف يف فهم امتالك القرار
108التيار السياس ومنطلقاته

109ضابط السياسة يف األولني
110اخللل السياس يف فهم مدرسة النمط األوسط

حصول اخللل يف بعض املراحل واألفراد أكدته النصوص  كام يف حديث 
»أغيلمة قريش«

110

وعليه فليس رشطا أن يكون املوقف مطالبة باملشاركة يف القرار، بل قد 
يكون االنسحاب اإلجيايب أوىل

111

112القراءة الواعية ملواقف رجال النمط األوسط
112جزء من أدب النبوة

113اإلمام احلسن ومالحظته اخللل السياس
v 114موقف اإلمام احلسني

116األنامط الواعية يف حفظ االستقرار
ط، والبقاء مع  : الوسط وامُلْفِرط وامُلَفرِّ عند الساسة العامليني: الكلُّ عدوٌّ

118نقاء األصل مستحيل؛ لكن نسبيَة احلفظ ممكنٌة

ٰى الْتبَاِع َ وَْسِط لَ
َ ْ
119ظاِهَرُة االنِْسلِخ َعِن ٱنلََّمِط ٱل
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119اإلحلاد والردة
119االستحسان ملذهب النقض والقبض

119احلزبية
120التمود ضد القديم املهرتئ نحو احلضارة احلديثة

120الثورة الطائفية ضد أهل السنة
122عوامل االنسالخ ستة

123لقد اشرتك آالف املسلمني يف هدم مدارس األبوة نصا للملة والدين
والدروشة  بالزيارات  الشباب  بإشغال  األبوية  املدرسة  دعاة  اهتم 

124واألناشيد واالستحضارات

125الفوض اخلالقة هي التي تصنع البدائل
أو  املخالفني  استقطاب  عىل  حريصني  ولسنا  نافذ  اهلل  فأمر  هذا  ومع 

املحبني بل ببيان العلم حتى ال نقع يف اإلثم
125

126مفهوم املدارس األبوية
وَْسِط ِمَن الُنُوِح إىل اِلفَْراِط واتلَّْفِريِط؟

َ ْ
126هل َسِلَمْت َمْدرََسُة ٱنلََّمِط ٱل

127اجلميع يعاين نفس املشكلة لكن ال أحد يبحث عن العالج
اإلفراط   : اجلنوح  نامذج  فيهم  ظهرت  األوسط  النمط  أتباع  حتى 

127والتفريط 

128املندفعون واملنتفعون هم وقود الفتن
129احلسد والبغضاء طبع مريض واستتباع لرؤى شيطانية

130اجلميع مصاب بعقدة اخلوف من اآلخر
130املدارس املعارضة للمدرسة األبوية
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131قصة للمؤلف مع أحد أجهزة اإلعالم
133نحن نص عىل أن لنا وجهة نظر واعية

وَْسِط
َ ْ
كِّ الُمِحيَْطِة بِٱنلََّمِط  ٱل 135الُمَساَهَمُة يف َرفِْع ُحُجِب الشَّ

136البغض الصيح أو املبطن سجية يف بعض النفوس
املنافع فمن  تبادل  الصديقة يف إطار  الدول  الزمان الستيعاب  اتسع  كام 

136الضورة أن يتسع ملن هو يف دائرهتا اإلسالمية

رضورة التعايش مع العدو الصهيوين أصبح مطلبا يدعى إليه.. فلامذا ال 
تتسع صدورنا لبعضنا البعض؟

137

139مدرسة النمط األوسط ليس هلا أي مصلحة يف اقتسام مواقع القرار
141املدرسة األبوية التزمت الصمت أمام الطوفان الباتر

احلديث هنا ال ينازع رجال سلطة عىل سلطتهم بل كشف ملا حجب عن 
142الشعوب

َحَداً يف الَمَراِحِل؟
َ
وَْسِط أ

َ ْ
ْهُل ٱنلََّمِط ٱل

َ
144هل يُعاِدي أ

معنى  ) ۇئ ( اآلداب واألخالق التي هي القاسم املشرتك بني 
كافة الشعوب

145

أصعب  يف  املنهج  سالمة  يف  السبب  كانت  لألبناء  السليمة  الرتبية 
األوقات

145

147علينا أن نوثق احلقيقة وإن قل املرتبطون هبا
قد يفظ نموذج الدين يف صورته اإلعالمية ببعض رجال اإلعالم، ويف 
تكون  ان  فالبد  احلقيقة  وأما  السياسة،  رجال  ببعض  السياسية  صورته 

نامذجها من نوع آخر
148

148الصفة الرئيسة ألهل النمط األوسط هو عدم توريث العداوة
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اللغط وحول  اليوم شكال سياسيا وكثر حوله  البيت(  اختذ مسمى )آل 
149من ينتمي إليه مع ختوف شديد لدى املتنافسني عىل الدنيا

150أهل هذا النمط ـ وهم قوم كثر ـ ال يولون احلكم أية أمهية
150من هنا ننطلق للبديل األنسب: بناء الشعوب
وَْسِط

َ ْ
ابُِع وَعلَقتُُه بَِمنَْهِج ٱنلََّمِط ٱل ْكُن الرَّ 153الرُّ
153القراءة حتتاج إىل استيعاب جوامع الكلم

154مجلة من األحاديث الدالة عىل أمهية هذا العلم
قلوهبم  يف  الدنيا  وصغرت  اإلنساين  الطبع  خيالف  بام  التزموا  األئمة 

155فاختذوا أهم املواقف يف وجه الفتن

اجلاهلون هبذا العلم هم علامء وحكام امتلكوا نصيبا من العلم والقرار 
156وجهلوا عىل الغري وغمطوا احلق بعد معرفته 

هتور  عىل  عميل  ودليل  األئمة  مواقف  لتفسري  علمي  دليل  الطرح  هذا 
طريف اإلفراط والتفريط

157

واجلبن  الواقع  من  واهلروب  باالهنزامية  املنهج  هذا  يفرسون  الكثريون 
املخالف للدين

158

159موقف يدل عىل عمق القراءة لفقه التحوالت: قصة ماء احلوأب
املعاملة من اإلمام عيل  b خطورة األمر، ورشف  انكشف لعائشة 

v
160

الذين قاموا بمحاسبة عائشة وملزها ذهب من قلوهبم مفهوم الرفق الذي 
160أوىص به النبي m اإلماَم علّيًا v إمام أهل النط األوسط

مسألة كرس السيف يمكن أن يعاد فيها النظر ساعة قيام اجلهاد الرشعي 
162املوثق
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املحافظة عىل دماء الشعوب واالستفادة من الظروف املتوفرة للبناء من 
163املهامت الضورية للبناء

163اإلمام املهاجر نموذج للسالمة وبناء الشعوب 
164منهجيتنا األبوية تعرضت خللل خطري، والبد من معاجلته

لذا فهذه دعوة صادقة ملن رغب من أتباع هذه املدرسة املباركة.. وعسى 
ولعل..

165

بَِويَّة واملواقُِف املأُخوَذُة عليها
َ
166الَمنَاِهُج ال

167هل انتامؤنا للصوفية أعمى علينا البصرية عن سلبياهتا وجنوحاهتا ؟
168نموذجان من املصلحني كان اإلسالم ضحية هلام

ترسبات  خامتة  الغثائية:  عهد  عن  شيئا  يعرفان  ال  النموذجان  وهذان 
التاريخ

169

169لن نتعرض لتفاصيل الصاع بل موطن العلة ورأس التحول
وال  والسلفية  الصوفية  بني  بالردود  أو  قراءته  من  ليس  للواقع  وعينا 

170بجعجات الصحف ومنابر املساجد.. فهذه كلها من إفرازاته 

األخالق  النبوة:  بلسان  والسنة  للقرآن  جديدة  قراءة  هو  للواقع  وعينا 
املحمدية

171

الكشف  مادة  هي  والسنة  للكتاب  الثالث  املعادل  املحمدية:  األخالق 
172للكذب الرشعي الذي متارسه كافة مموعات العمل حتى األبوي منها

الغفلة يف كافة مراحل  أثبت شمول  الساعة قد  الرابع: عالمات  الركن 
173التاريخ

173حياة النبي m هي ساحة معركة متتد حتى قيام الساعة
175الشعوب كلها خمدوعة.. 
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175واملدارس اإلسالمية موجوعة ..
175والقوى اإلبليسية مموعة..

له  يتسنى  بحيث  الفكرة  هذه  يفهم  من  فهناك  اإليضاح  هذا  كل  وبعد 
175توظيفها واستثامرها

الذين يكّفرون أو يرّشكون أحرجوا أنفسهم ووزعوه هذا اإلحراج عىل 
األمة

176

البيت واملذهبية والتصوف مزيج خمتلط، ومن تعرض ألحدها فقد  آل 
تعرض للركن الثالث: اإلحسان

177

العلم فال يصنع غري  قرار احلكم /  التفريط موقع  اإلفراط/  بلغ  حيثام 
178األزمات

قوم  لدى  التكفري  مرشوع  إنجاح  أجل  من  استثامرا  الصاع  هذا  صار 
ثالث  يدلنا عىل وجود طابور  ولعن الصحابة األولني لدى آخرين، مما 

بيننا
179

الصوفيون غثاء والسلفيون كذلك ومثلهم البقية، فهم كلهم أبطال ضد 
182بعضهم البعض

البعض:  بعضهم  ضد  املسلمني  بطولة  عن  واقعي  ومثال  طريفة  قصة 
وهو  مشرتك  قاسم  عىل  والتقائهم  وغريها،  وحزبية  وسلفية  صوفية 

خدمة احلرام
182

185املناظرات املذهبية يف التلفاز نوع متطور من التحريش
املعاجلة احلقيقية تكون بدراسة عالمات الساعة باعتبارها ركنا من أركان 

الدين
185

كذلك  وأدركنا  فوجدناه  املخرج  عن  وبحثنا  احلياة  معركة  خضنا  لقد 
املدخل ول ننتظر حتى تأتينا موافقة من أحد بعينه

186
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188املعركة الفاصلة بني اخلري الرش تبدأ وتنتهي باهلويات واالنتامءات
ٌة بَِويَّة َضوَرٌة ُمِلحَّ

َ
188الَعوَدُة إىل إيابيَّاِت املدرََسِة ال

حيثام كان اخللل يف ضوابط االنتامء لدى صاحب القرار سى الفساد يف 
رعاياه، ولذلك فقد صار الوالء للقبيلة واملذهب هو السائد

189

190سياسة إبليس يف االحتناك
وللشيطان  بالعبادات  هلل  الوالء  بني  اإلنسان  جيمع  أن  املشطور:  الوالء 

ببعض املعامالت
192

193اهتام النفس واحتامل املعاذير للغري خمرجان من أحابيل الشيطان
قوم لوط عليه السالم رأوا يف التطهر شذوذا، ولذا فأصحاب القرار فينا 
يتغاضون عن الفضائل ويتظافرون عىل قبول الرش تربية وتعليام وثقافة 

واقتصادا
194

إن كنا خدمنا القرآن تالوة وحفظا واستدالال للفرعيات فقد فرطنا يف 
196كل جوانبه احلياتية التي تنظم الشعوب

وانتهت  باالستعامر  بدأت  دائام..  تتجدد  للواقع  الشيطان  قراءات 
198باالستهتار واآلن آل كل يشء إىل االستثامر

يظن البعض أن الدنيا بخري ما دام املعتقد سليام واملساجد مفتوحة.. ثم 
199نفاجأ هبم وقد ملؤوا الدنيا عويال وتشويشا بني املصلني!

مهندسو املواقف ربام فرسوا طرحنا هذا أنه رغبة يف استعادة تاريخ آلل 
البيت أو أحالم يقظة بامتالك القرار

199

200موقفنا من اجلميع املناصحة أو املشاركة فيام تصح فيه املشاركة
ِلِل ىلع فَساِد القاويِل الُمتَبَاَدلَِة بَي أْهِل الباِطيِل 202إقاَمُة الَّ
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ضيقة  دائرة  يف  داخل  إفراط  البيت  آلل  حمبة  يف  أقاويل  من  ذكر  ما  كل 
203لفهومهم العاطفية ويف مقابله تفريط آخر وهو سبهم لغري آل البيت 

قد  مسألة  تلك  ولكن  عنهم؛  الدفاع  يستحقون  ال  البيت  آلل  الظاملون 
204أخذت وقتها وال ثمرة فيها اآلن

204البد أن نتوجه للنظر يف سلوك القوم ودقائق فقههم
اإلمام v أكرب من أن يوغر صدره عىل أيب بكر v أو يراه ناهبا 

للخالفة
205

آل البيت هم جزء من القرار واالستقرار سواء كانوا يف قمة احلكم أو يف 
206رعاية العلم.. هذا هو رأي الرشع وليس رأي الطبع

آل البيت هم سفن النجاة، ويدل عليها قول اإلمام احلسن v: »إنَّ 
لِنا« اهلَل َهَداُكم بَِأوَّ

207

الشخيص  بالراي  وال  وخمرجاهتا  باألحداث  ترتبط  ال  األئمة  مواقف 
208للفرد ، بل بالنبوة )أدب الرشع وأخالقه(

حتليل املتقولني عىل اخلالفة ناشئ عن الطبع وال عالقة له بحسن االقتداء 
واالهتداء الذي كان إمامنا عيل معدنه وقبسه

209

هذه االستدالالت ال تفيد إسكات املحبني ولكنها لتثبيت موقف األئمة 
210أنفسهم، وهم قدوة املحبني وغري املحبني

210الشيطان يتبنى الطرفني ويستثمرمها عىل قاعدة: لكل فعل ردة فعل
212أنامط آل البيت من حيث عالقتهم باحلكم

213صلح اإلمام احلسن v ال يعني انتقال اخلالفة بل انقسامها
214انقسام القرار اإلسالمي

215حتول اخلالفة من مدلوهلا السياس إىل مدلوهلا العلمي األبوي
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حتولت اخلالفة إىل مسمى )امللك العضوض( وألزمت النصوص كافة 
215الشعوب بالسمع والطاعة مع ذلك

اَءِة ِمْن تَِبَعاِت الحداِث اتلَّارخييَِّة  وَْسُط بَِرْيٌء لكَّ الَبَ
َ ْ
ٱنلََّمُط ٱل

الُمَسيََّسِة
218

219التآمر عىل اإلسالم كان من أعدائه التارخييني
219معال مرحلة التآمر عىل اإلسالم
221معال مدارس اإلفراط والتفريط

222معال مدرسة النمط األوسط
225البد من حتييد قضايا املسلمني عن قضايا العدو 

225هذا الفشل والتحريش هو س نجاح األعداء
227معال منهج التحريش يف مرحلة الغثاء

229يَا ِعبَاَد اِل.. اُثْبُتُوا...
230ليست اخلطورة يف الدجال وإنام يف العاميات: علامء الفتنة

اآلخر  والبعض  يصح،  ال  ولكن  الغريب  الطرح  هبذا  ينبهر  البعض 
ياول إعادة العبارات ليفهم املقصد، ومنهم من تتسع حدقاته للبحث 

عن مفاصل الضعف،  فلعل وعسى...
234

هل غاب عن النبي خرب فشل الصوفية ونجاح السلفية؟ أم ضعف السنة 
236واكتساح الشيعة؟ كافة هذه املسميات غثاء يف غثاء.. دون استثناء..

الوهن املذكور يف النص النبوي هو يف املخرجات الفكرية وليس يف ذات 
236املذهب أو االجتهادات التعبدية
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املخرج أن يربز األبطال القادرون عىل التجميع وإيقاف النزيف من كافة 
237الفرق

237هذا الكتاب يأيت كمحاولة إلعادة املياه إىل مارهيا
238الصاع املذهبي والطائفي خمرجات دجالية

تروجيا لألسبقيات  آخر  اجلهد لرتجيح مذهب عىل  يبذل  العلامء  بعض 
239لغرض التاميز

240البغي بني حلة الرشيعة سبب هالك األمة
241املتنازل يف هذه التنافسات هو الشجاع

لو كان القتال حال ملا أطلق النبي m هذه املسميات العظيمة عىل الصلح 
والتنازل

241

الساعة..  قيام  إىل  واستمراريته  الديمومة  يفيد  مضارع  »وسيصلح« 
وكلام رجع الطرفان إىل دراسة الصلح وتطبيقه ألدرك اجلميع عاملية هذا 

املعنى
242

يف  به  لآلخذين  حجة  ال  لكن  صحيح  اجتهاد  احلسني  اإلمام  موقف 
242حتويله إىل ثارات بني املصلني

245ِمْسُك اخِلتَاِم
ملح  مطلب  ساللة!(  لتعيني  احلاجة  دون  بعمومه  اإلسالم  )اطرحوا   

246تفرضه إفرازات الواقع عىل الكثريين

246هذه األسئلة صحيحة عىل ما فيها من حترر نفيس وعموميات
248يعتقد البعض أننا شغوفون بالرتويج لقضية آل البيت دون غريهم

251النمط األوسط.. شعارات ومدلوالت
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